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Streszczenie 

Nowa sytuacja polityczna w Ukrainie, która powstała na skutek obalenia rządów W. Janukowycza w lutym 2014 r. 
wymaga dokładnej analizy dotychczasowych relacji polsko-ukraińskich w celu określenia głównego kierunku 
budowania stosunków między sąsiednimi państwami na przyszłość. Konieczność tego zadania potęguje fakt, iż 
poprzednie modele współpracy polsko-ukraińskiej realizowane przez ekipy rządzące Polski i Ukrainy w ciągu ponad 
dwudziestu lat nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – realnego pojednania wymienionych wyżej społeczeństw. W 
związku z powyższym szereg polityków i uczonych zarówno polskich, jak i ukraińskich uważa, że nowy model 
stosunków powinien być oparty na rozwoju pragmatycznej współpracy gospodarczej, która dotychczas znajdowała 
się w cieniu problemów natury politycznej i historycznej. Raport przedstawia główne bariery i perspektywy Polsko-
Ukraińskiej współpracy gospodarczej w odniesieniu do instytucjonalno-prawnych uwarunkowań dotychczasowej i 
przyszłej współpracy gospodarczej, wymiany handlowej oraz przepływu kapitału. Ważną częścią przygotowanego 
raportu jest opis wyników badań przedstawiających doświadczenia i oczekiwania polskich przedsiębiorstw 
współpracujących z ukraińskimi partnerami lub działającymi na ukraińskim rynku. 
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Wstęp 

Nowa sytuacja polityczna w Ukrainie, która powstała na skutek obalenia rządów W. Janukowycza w lutym 
2014 r. wymaga dokładnej analizy dotychczasowych relacji polsko-ukraińskich w celu określenia głównego 
kierunku budowania stosunków między sąsiednimi państwami na przyszłość. Konieczność tego zadania 
potęguje fakt, iż poprzednie modele współpracy polsko-ukraińskiej realizowane przez ekipy rządzące Polski 
i Ukrainy w ciągu ponad dwudziestu lat nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – realnego pojednania obu 
społeczeństw. 

W związku z powyższym szereg polityków i uczonych zarówno polskich, jak i ukraińskich uważa, że nowy 
model stosunków powinien być oparty na rozwoju pragmatycznej współpracy gospodarczej, która 
dotychczas znajdowała się w cieniu problemów natury politycznej i historycznej. 

Proponowany raport przygotowany przez grupę młodych pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Rzeszowie ma na celu wypełnienie luki istniejącej w nauce polskiej i ukraińskiej. 

Raport składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Autor (Robert Pater) pragnie wyjaśnić 
przyczyny stosunkowo niskiego tempa rozwoju gospodarki ukraińskiej w okresie niepodległości, 
mianowicie w latach 2000-2013. Zwraca więc uwagę na jej oligarchiczny charakter i bardzo niski udział 
przedsiębiorstw małego i średniego biznesu w wytwarzaniu PKB Ukrainy, podkreśla również wpływ migracji 
zewnętrznych na sytuacje społeczno-gospodarczą kraju. 

Autorka drugiego rozdziału (Ilona Petryk) analizuje relacje gospodarcze Ukrainy z zagranicą. Pokazuje 
główne trendy współpracy gospodarczej i wymiany handlowej tego kraju z państwami WNP oraz Unii 
Europejskiej, zwraca uwagę na charakter przepływów kapitałowych zt.zw. „rajów podatkowych” na 
Ukrainę. Autorka potwierdza swoje rozważania licznymi tabelami i wykresami. 

W kolejnym trzecim rozdziale jego autor (Daniel Szeligowski) przechodzi do ścisłej analizy uwarunkowań 
instytucjonalno-prawnych współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w kontekście Porozumienia o 
partnerstwie i współpracy UE-Ukraina. Skupia się dalej na dwustronnych porozumieniach między Polską a 
Ukrainą stanowiących podstawę prawną dwustronnych stosunków gospodarczych. 

Rozdział czwarty (Ulyana Dzyuma) oparty o dane statystyczne polskie i ukraińskie pokazuje skalę oraz 
strukturę handlu towarami i usługami między Polską i Ukrainą. Autorka wskazują na istniejące dotąd 
bariery w tym handlu oraz wyjaśnia jego perspektywy. 

Autorzy rozdziału szóstego (Łukasz Cywiński, Rusłan Harasym) skupiają się na problematyce przepływów 
kapitałowych między dwoma sąsiednimi krajami, wyjaśniają bariery i perspektywy tego procesu ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków poprawy klimatu inwestycyjnego Ukrainy, co jest wyjątkowo 
ważnym elementem proponowanego raportu. 

Wymienione wyżej analizy teoretyczne stały się podstawą dla przeprowadzenia badań ankietowych 
dotyczących przede wszystkim oczekiwań polskich przedsiębiorców współpracujących z ukraińskimi 
partnerami lub działających na rynku ukraińskim na zmianę w lepszą stronę klimatu współpracy 
gospodarczej Polska-Ukraina. Wyniki z tych badan przeanalizowały Elżbieta Inglot i Anna Lewandowska w 
rozdziale szóstym. 

Mam pewność, że ten raport jest tylko namiastką szerszych badań naukowych nad problematyką 
współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą, które pomogą politykom i biznesmenom z obu stron 
wybudować nowy pragmatyczny model dwustronnych stosunków nie obciążony zaszłościami natury 
politycznej i historycznej. 

 

Prof. Bohdan Hud 

Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Lwowskiego 
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I. Dynamika i struktura ukraińskiej gospodarki (wybrane tendencje w 
ukraińskiej gospodarce) 

1. Struktura i dynamika gospodarki 

W 2012 r. Ukraina została sklasyfikowana na 78 miejscu pod względem poziomu rozwoju mierzonego 
wskaźnikiem Human Development Index (HDI)1. Polska była na miejscu 39. W latach 2000-2012 przeciętny 
roczny wzrost wskaźnika wyniósł 0,8 w przypadku Ukrainy i 0,46 w przypadku Polski. W latach 2007-2012 
pozycja Polski poprawiła się o 3 miejsca, pozycja Ukrainy pogorszyła natomiast o 5 miejsc, co oznacza, że 
tempo rozwoju gospodarczego w grupie państw rozwijających się było szybsze niż to, które odnotowano w 
gospodarce Ukrainy. 

Spośród trzech syntetycznych komponentów tego wskaźnika Ukraina najgorzej wypada pod względem 
dochodu. Produkt Narodowy Brutto per capita wg parytetu siły nabywczej (PPP) Polski w 2012 r. wyniósł 
17776 międzynarodowe dolary (liczone w cenach stałych z 2005 r.), Ukrainy natomiast 6428. Znacznie 
lepiej Ukraina wypada pod względem zdrowia z przeciętną oczekiwaną długością życia mierzoną od 
poczęcia w wysokości 68,8 lat (76,3 lat w Polsce). Stosunkowo wysoką wartością indeksu Ukraina 
charakteryzuje się w przypadku edukacji. Przeciętna długość edukacji dorosłych wynosi w tym kraju 11,3 
roku (10 lat w Polsce). 

Lata 90-te w Ukraińskiej gospodarce były okresem ustawicznego spadku krajowego produktu. Tempo 
wzrostu wytworzonego produktu w ujęciu realnym osiągnęło minimum w 1994 r. i wyniosło -22,9% w skali 
roku. W kolejnych latach tempo to wzrastało. Jednak dopiero w 2000 r. realny Produkt Krajowy Brutto 
(PKB) wzrósł w skali roku (o 5,9%). Lata 2000-2004 to okres wysokiego, bo sięgającego powyżej 5% rocznie, 
tempa wzrostu ukraińskiej gospodarki. Osiągnęło ono maksimum w 2005 r. wynosząc 12,1%. W 2002 r. dno 
osiągnął cykl wzrostowy PKB, co związane było z zakończeniem spadkowej fazy cyklu wzrostowego 
obserwowanego również w Unii Europejskiej oraz Polsce. Jednak na Ukrainie tempo wzrostu PKB pozostało 
wysokie. W 2005 r. na Ukrainie jak i w UE obserwowaliśmy dno kolejnego cyklu wzrostowego. Tempo 
wzrostu PKB w okresie tego koniunkturalnego dna ukształtowało się już poniżej tego dla Polski, choć 
powyżej tempa obserwowanego wtedy w Polsce. Kolejny cykl wzrostowy, którego faza ekspansji 
charakteryzowała się wyższym tempem wzrostu niż w Polsce i UE-28 zakończył się w 2009 r. bardzo ostrym 
spadkiem realnego PKB spowodowanym światowym kryzysem gospodarczym. Realny PKB ukraińskiej 
gospodarki spadł wtedy w skali roku o 14,8%, a więc znacznie ostrzej niż w UE. W kolejnych dwóch latach 
PKB wzrastał, lecz jedynie nieznacznie szybciej niż w Polsce. 

Korelacja pomiędzy dynamiką realnego PKB Ukrainy a UE-28 liczona dla lat 2000-2012 wynosi 0,88. Jest 
więc wyraźna i znacznie wyższa niż pomiędzy Polską a UE-28 (r=0,57). Jest to czynnikiem świadczącym o 
możliwościach integracji z UE, synchronizacja cyklu koniunkturalnego jest bowiem jednym z kryteriów 
synchronizacji walutowej w myśl teorii optymalnych obszarów walutowych2. Synchronizacja z polskim 
cyklem koniunkturalnym jest mniejsza, co może być związane z odmienną strukturą wewnętrzną obydwu 
gospodarek, jak i strukturą handlu zagranicznego. 

                                                
1Wskaźnik HDI to wielokomponentowy miernik rozwoju społeczno-ekonomicznego. Został wprowadzony przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych i od 1993 jest regularnie liczony, dostarczając corocznej klasyfikacji krajów pod 
względem rozwoju i jego obszarów. Jest miarą szerszą niż popularny miernik rozwoju gospodarczego PKB per capita, 
który jest oparty jedynie na produkcie (dochodzie). Zob. https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-
Index-and-its-components/wxub-qc5k; dostępne online, 17.04.2014. 
2 Mundell R., 1961. A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review 4, s. 657–665. 
   Wojnicka E., 2001. Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, Ekonomista 1, s. 61-80. 

 

 

https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-components/wxub-qc5k
https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-components/wxub-qc5k
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Rysunek 1. Roczna stopa wzrostu realnego Produktu Krajowego Brutto 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine i Eurostat 

W latach 2000-2012 przeciętne roczne tempo wzrostu ukraińskiej gospodarki wyniosło 4,4%, wobec 3,8% 
w przypadku Polski oraz 1,5% w UE-28. Wyższy poziom jest zrozumiały dla państwa rozwijającego się, 
podobnie jak wyższa amplituda wahań PKB, świadcząca o większej niestabilności gospodarczej. Tempo 
wzrostu gospodarki było jednak jedynie nieznacznie wyższe niż w Polsce. 

Udział spożycia ogółem w PKB Ukrainy w okresie 2006-2012 wzrósł o ponad 10 punktów proc. Podczas gdy 
w 2006 r. stanowił on 78,1% PKB, a więc tyle ile w gospodarce UE-28, to w 2012 r. wzrósł do 88,3%. Działo 
się to w warunkach wyraźnego zmniejszenia nakładów brutto na środki trwałe oraz pogorszenia salda 
bilansu handlowego. Gospodarka Ukrainy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na kapitał, niska 
jego akumulacja nie sprzyja rozwojowi kraju. Do malejącego salda bilansu handlowego przyczynia się 
natomiast zmniejszająca się konkurencyjność rodzimych produktów. Ukraińska gospodarka charakteryzuje 
się jednak wysokim, wyższym niż w UE-28 stopniem otwartości w zakresie handlu zagranicznego, o czym 
świadczy wyższa relacja eksportu, jak i importu do PKB. 

Tabela 1. Udział składowych PKB z punktu widzenia jego rozdysponowania w % w 2006 i 2012 r. 

 Ukraina UE-28 

2006 2012 2006 2012 

Spożycie 78,1 88,3 78,1 78,7 

Nakłady brutto na środki trwałe 24,6 19,5 20,5 17,9 

Zmiany stanu zapasów 0,1 0,2 b.d. b.d. 

Przyrost aktywów o wyjątkowej wartości 0 0,1 b.d. b.d. 

Eksport 46,6 51 39,4 44,2 

Import –49,4 –59,1 -38,6 -40,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine i Eurostat 

Ukraińska gospodarka charakteryzuje się niskim na tle Polski i UE-28 udziałem przetwórstwa 
przemysłowego3. Na Ukrainie sekcja ta tworzyła 67% sumy wartości dodanej przemysłu wydobywczego, 
                                                
3 Klasyfikacja statystyczna Ukrainy nie zawierała działów E37-E39 w ogólnej produkcji przemysłu, tak jak to klasyfikuje 
Unia Europejska. Dlatego też nie zostały podane dane statystyczne dla całego sektora przemysłu, a dla trzech spośród 
czterech jego sekcji. Pominięto sekcję E: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją. Sekcje, które zawarto tworzyły w 2012 r. w UE-28 90% ogółu wartości dodanej przemysłu, natomiast w 
Polsce – 85%. 
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przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię, wodę, parę wodną i powietrza 
do układów klimatyzacyjnych. W Polsce było to 74%, natomiast w UE-28 – 84%. Większy udział niż w Polsce 
i UE-28 miały pozostałe dwie analizowane sekcje przemysłu. 

Rysunek 2. Udział trzech głównych sekcji przemysłu w sumie wartości dodanej (w bieżących cenach bazowych) tworzonej przez te sekcje 
(wg NACE Rev. 2) w 2013 r. na Ukrainie oraz w 2012 r. s Polsce i UE-28 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine i Eurostat 

Największą część wartości dodanej sekcji „górnictwo i wydobywanie” ukraińskiej gospodarki wytworzyły w 
2013 r. przedsiębiorstwa wydobywające rudy metali (44%). To znacznie więcej niż przeciętnie w UE-28 (8% 
wg danych za 2012 r.) i nieco mniej niż w Polsce (50%). 32% stanowiła wartość wydobycia węgla 
kamiennego i brunatnego (lignitu). Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego dostarczało 16% wartości 
dodanej sekcji wydobywczej. Średnia dla UE-28 w tym przypadku wynosi 60%. 

Patrząc z punktu widzenia wartości dodanej ukraińskie przetwórstwo przemysłowe oparte jest przede 
wszystkim na przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe (29% 
wartości dodanej) oraz produkujących metale (24% wartości dodanej). Koncentracja produkcji w tych 
dwóch działach jest większa niż w jakichkolwiek działach przemysłu w UE-28 i Polsce. Stosunkowo znaczny 
udział ma również przemysł chemiczny. Przemysł wysokiej techniki, w tym produkcja sprzętu elektrycznego 
oraz większości maszyn i urządzeń, jest słabo rozwinięty na Ukrainie. 

W wyjaśnieniu takiej struktury PKB pomaga spojrzenie na ukraiński sektor przedsiębiorstw z perspektywy 
wielkości firm. W przeciwieństwie do Polski czy Europy Zachodniej sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) stanowi jedynie niewielką część ukraińskiej gospodarki. Dominują duże 
przedsiębiorstwa, wysoce kosztochłonne i wyposażone często w przestarzałe środki trwałe. Sytuacja ta jest 
pochodną oligarchicznego charakteru ukraińskiej gospodarki. Oligarchia ta wywodzi się z czasów 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USSR) i posiada największą władzę na Ukrainie do chwili 
obecnej. 

Koncentracja wartości dodanej w niewielkiej liczbie przedsiębiorstw rodzi wiele zagrożeń. Z jednej strony 
przyczynia się do ogromnej kosztochłonności przedsiębiorstw i wysokich kosztów ich modernizacji dla 
koniecznej poprawy konkurencyjności. Z drugiej strony może sprzyjać korupcji i związków sektora 
przedsiębiorstw z polityką. Krokiem do wsparcia przedsiębiorstw sektora MSP może być projektowany 
polsko-ukraiński fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wspierany przez polskie banki. 
Konieczne są również reformy ułatwiające zakładanie i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Według raportu Doing Business Ukraine (2014) najlepiej oceniono możliwości uzyskania kredytu, 
dochodzenie należności oraz procedury rozpoczynania działalności gospodarczej. Najgorzej odniesiono się 
natomiast do dostępu do energii elektrycznej, polityki podatkowej i ustawodawstwa dot. upadłości. 
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Tabela 2. Udział poszczególnych działów i grup działów przemysłu przetwórczego w kreowaniu wartości dodanej tej sekcji na Ukrainie w 
2013 r. oraz w Polsce i UE-28 w 2011 r. 

 Ukraina 
(2013) 

UE-28 
(2011) 

Polska 
(2011) 

Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych 29% 13% 17% 

Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży, skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1% 4% 3% 

Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

1% 2% 3% 

Produkcja papieru i wyrobów z papieru 2% 3% 3% 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 1% 2% 2% 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 6% 1% 5% 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 7% 6% 5% 

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych 

2% 5% 2% 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 2% 5% 7% 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 4% 4% 6% 

Produkcja metali 24% 4% 3% 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 3% 10% 11% 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 1% 5% 2% 

Produkcja urządzeń elektrycznych 3% 5% 4% 

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana  4% 11% 5% 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1% 9% 8% 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 5% 3% 2% 

Produkcja mebli, produkcja wyrobów – pozostała, naprawa i instalowanie maszyn 
i urządzeń 

2% 8% 10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine i Eurostat 

W latach 2011-2013 największą wartością wskaźnika wzrostu produkcji przemysłowej (rok poprzedni = 
100) charakteryzowało się górnictwo i wydobywanie (103,1)4. Pozostałe sekcje przemysłowe średnio w 
tych latach notowały mniejszy wzrost produkcji. Wśród działów przemysłu wydobywczego trudną sytuację 
odnotowano w wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, w których produkcja spadała. W pozostałych 
sekcjach odnotowano wzrost. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy wzrost wystąpił 
w: 

 produkcji mebli (dział 31), 

 naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (dział 33), 

 produkcji wyrobów z drewna i korka (z wyłączeniem mebli) oraz ze słomy i materiałów używanych 

do wyplatania (dział 16), 

 produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych (dział 21), 

 produkcji wyrobów tekstylnych (dział 13). 

Wyraźne spadki odczuły przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności jest: 

 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział 19), 

 produkcja napojów (dział 11), 

 produkcja wyrobów tytoniowych (dział 12), 

                                                
4 Dane za poprzednie lata są nieporównywalne z powodu zmiany klasyfikacji działalności gospodarczej przyjmowanej 
przez UKRSTAT. Od 2011 r. przyjęto klasyfikację NACE Rev.2, zgodną z klasyfikacją działalności gospodarczej w Unii 
Europejskiej. 
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 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (dział 15). 

Sektorem ukraińskiej gospodarki, na który warto zwrócić szczególną uwagę jest sektor elektrociepłowniczy. 
Sektor ten jest oceniany jako przestarzały oraz nieefektywny5. Zużycie energii przez elektrownie i 
elektrociepłownie znacznie przekracza ich produkcję energii. W 2011 r. straty szacuje się na 32,5 Mtoe 
(milion ton ekwiwalentu ropy naftowej). Cała ukraińska gospodarka jest jednak wśród najbardziej 
energochłonnych gospodarek świata. Zużycie to, wg Międzynarodowej Agencji Energii jest 9-krotnie wyższe 
niż średnia dla krajów OECD. 34% energii konsumuje przemysł, zaś 32% gospodarstwa domowe. 
Przestarzałość infrastruktury technicznej ukraińskiego przemysłu powoduje konieczność zużycia 3-krotnie 
większej ilości energii niż przedsiębiorstwa UE do wytworzenia tego samego produktu. Dodatkowo Ukraina 
jest mocno zależna od Rosji pod względem dostaw gazu, mającym 37% udział w bilansie energetycznym 
kraju. Mocno uzależniony od tych dostaw jest przemysł chemiczny. 

W 2013 r. eksport Ukrainy osiągnął wartość 63,3 mld USD. Import wyniósł natomiast 77,0 mld USD. Ten 
wspomniany już wcześniej deficyt bilansu handlowego nasilił się w stosunku do 2006 r. na skutek szybszego 
wzrostu importu i wolniejszego wzrostu eksportu. Import Ukrainy wzrósł o 71%, podczas gdy eksport – o 
65%. 

W strukturze ukraińskiego eksportu dominują produkty o niewielkim stopniu przetworzenia – metale 
nieszlachetne i artykuły z nich (27,8%), produkty pochodzenia roślinnego (14%) oraz produkty mineralne 
(11,8%). Na kolejnym miejscu znalazły się maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny 
(11%). W imporcie dominowały również produkty mineralne (29,1%) oraz maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektroniczny i elektrotechniczny (16,2%). Na kolejnym miejscu znajdowały się produkty chemiczne i 
przemysłów pokrewnych (11%). W stosunku do 2006 r. znacznie spadł udział metali nieszlachetnych i 
artykułów powstałych z nich w eksporcie Ukrainy (spadek z 42,8%). Największy wzrost dotyczył natomiast 
produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W strukturze importu nie występowały tak dynamiczne 
zmiany. Największe dotyczyły spadku importu urządzeń transportowych i wzrostu produktów chemicznych. 

Tabela 3. Udział poszczególnych grup towarów w eksporcie i imporcie Ukrainy w 2013 r. w % wraz z indeksem handlu wewnątrzgałęziowego 
Grubera-Lloyda 

 Eksport Import    

I. Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 1,7 2,5 0,73 

II. Produkty roślinne 14,0 3,5 0,46 

III. Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne 5,5 0,5 0,21 

IV. Produkty gotowe przemysłu spożywczego 5,6 4,2 0,95 

V. Produkty mineralne 11,8 29,1 0,50 

VI. Produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych 6,8 11,0 0,68 

VII. Materiały polimerowe, tworzywa sztuczne i wyroby z nich 1,2 6,0 0,29 

VIII. Surowce skórzane i skóry wyprawione 0,2 0,3 0,73 

IX. Drewno i wyroby z drewna 1,8 0,5 0,53 

X. Masa włóknista z drewna i innych włókien roślinnych 2,0 2,5 0,79 

ХI. Materiały włókiennicze i tkaniny 1,3 3,2 0,50 

XII. Obuwie, kapelusze, parasole 0,3 1,0 0,40 

XIII. Produkty z kamienia, cement i gipsu 0,9 1,5 0,68 

XIV. Perły naturalne i hodowlane 0,2 0,9 0,29 

XV. Metale i wyroby z metali 27,8 6,5 0,44 

ХVІ. Maszyny, urządzenia i mechanizmy, urządzenia elektryczne i techniczne 11,0 16,2 0,72 

XVII. Naziemne, powietrzne i wodne pojazdy transportowe 5,3 7,7 0,72 

ХVІІІ. Sprzęt optyczny i filmowy 0,5 1,4 0,43 

                                                
5 Wnukowski D., 2014. Poprawa efektywności energetycznej – wyzwanie dla ukraińskiej gospodarki, Biuletyn PISM, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych 55; http://www.pism.pl/files/?id_plik=17205, dostępne online 21.05.2014. 

http://www.pism.pl/files/?id_plik=17205
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XX.Pozostałe wyroby przemysłowe 1,0 1,2 0,85 

ХХI. Dzieła sztuki 0,0 0,0 0,05 

Niesklasyfikowane 0,9 0,1 0,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine 

Dla poszczególnych grup towarów obliczono indeks handlu wewnątrzgałęziowego Grubera i Lloyda (1975). 
W 10 spośród 22 kategorii towarów Ukraina charakteryzowała się handlem wewnątrzgałęziowym, w 

pozostałych – międzygałęziowym. Skorygowany średni poziom handlu wewnątrzgałęziowego  ̿ wyniósł 

 ̿      6 Oznacza to przewagę obrotów wewnątrzgałęziowych nad międzygałęziowymi, choć nie jest to 
przewaga znaczna. 

W 2013 r. Ukraina najwięcej eksportowała do krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS). 
W przypadku importu nad krajami CIS nieznacznie przeważała Europa. W obydwu przypadkach eksport 
netto był jednak ujemny. Ujemne saldo występuje również w przypadku wymiany handlowej z Ameryką 
oraz Australią i Oceanią. Dodatnie saldo charakteryzowało natomiast wymianę handlową z Afryką i Azją. W 
stosunku do 2006 r. nieco zmniejszyła się wartość eksportu do Ameryki oraz importu z Australii i Oceanii. W 
wymianie z krajami leżącymi na pozostałych kontynentach nastąpił wzrost, największy w imporcie z 
Ameryki i Azji oraz w eksporcie do Afryki i Azji. 

Tabela 4 Zagraniczna wymiana handlowa Ukrainy w przekroju kontynentów w 2013 r. oraz jej zmiany w stosunku do 2006 r. 

 Eksport 
(mln USD) 

Zmiana 
2006=0% 

Import 
(mln USD) 

Zmiana 
2006=0% 

Saldo 
(mln USD) 

Kraje CIS 22063,6 74% 27931,2 38% –5867,6 

Europa 17064,4 35% 28558,3 70% –11494,0 

Azja 16813,0 107% 15233,3 151% 1579,7 

Afryka 5099,5 115% 749,8 82% 4349,8 

Ameryka  2163,6 -15% 4339,4 196% –2175,8 

Australia i Oceania 40,1 123% 93,7 -6% –53,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine 

Spośród krajów europejskich największą wartość eksportu notuje się w 2013 r. w obrotach z Polską (2,5 
mld USD), a następnie z Włochami (2,4 mld USD), Niemcami, Węgrami i Holandią. W tym samym roku 
Ukraina najwięcej importowała z Niemiec (6,8 mld USD) oraz Polski (4,1 mld USD), Włoch, Francji, Węgier, 
Wielkiej Brytanii i Holandii. Najniższe saldo wymiany handlowej spośród europejskich krajów Ukraina 
odnotowała w kontaktach z Niemcami (-5,2 mld USD), Polską (-1,5 mld USD), a także Francją (-1 mld USD), 
najwyższe z Bułgarią (290 mln USD), Włochami (271 mln USD) oraz Portugalią, Węgrami i Hiszpanią. 

2. Populacja i jej zmiany 

Na dzień 1 stycznia 2014 r. Ukraina liczyła 45,4 mln mieszkańców, w tym 2 mln stanowili mieszkańcy 
Autonomicznej Republiki Krymu. Największymi obwodami pod względem liczby ludności są obwody 
doniecki i dniepropietrowski. Od 2006 r. populacja Ukrainy zmniejszyła się o 1,5 mln osób, co oznacza 
spadek o 3,2%. Skurczenie liczby ludności wystąpiło w większości obwodów. Największy spadek w ujęciu 
procentowym wystąpił w obwodzie czernihowskim (spadek o 8,7%), a następnie sumskim (spadek o 7,6%), 
kirowohradzkim (spadek o 7,5%) i ługańskim (spadek o 7%). Wzrost wielkości populacji wystąpił w 
nielicznych obwodach, tj. zakarpackim, rówieńskim, wołyńskim oraz czerniowieckim. Liczba ta wzrosła 
również w Kijowie i aglomeracji Sewastopola. Jedyny ostry wzrost liczby mieszkańców wystąpił w Kijowie, 
gdzie populacja wzrosła w latach 2006-2014 o 6,5%, tj. o 175, 5 tys. osób. Zmniejszenie liczby ludności 
dotyczyło więc głównie wschodnich obwodów Ukrainy, zwiększenie zaś – zachodnich. 

                                                
6 Baranowska B., Kisiel A., Misala J., 1999. Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w okresie 
transformacji Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 7, s. 168-184. 
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Rysunek 3. Populacja Ukrainy w tys. osób i jej zmiany w latach 2006-2014 wg obwodów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine 

W latach 2000-2011 głównym kierunkiem emigracji obywateli Ukrainy były Włochy (29% ogółu emigrantów 
z Ukrainy osiedliło się w tym okresie we Włoszech) i Czechy (24%), a następnie Niemcy (14%) i Hiszpania 
(13%).W okresie tym łącznie do Włoch emigrowało 226 tys. Ukraińców, do Czech 185 tys., natomiast do 
Niemiec i Hiszpanii odpowiednio 106 i 105 tys. Łączna suma całkowitych emigracji Ukraińców wg danych 
Eurostat wyniosła 781 tys. osób. Wyraźny odpływ ukraińskiej ludności do Włoch nastąpił w 2004 r., kiedy to 
liczba migrantów wzrosła do 44203 osób z 3556 osób w roku poprzednim. Następnie nieco osłabł, jednak 
nie spadał w kolejnych latach poniżej 15 tys. rocznie. Emigracje do Czech nasilały się w latach 2000-2007 do 
39572 osób w 2007 r. by następnie ustawicznie spadać do 2264 w 2011 r. największe nasilenie emigracji do 
Niemiec odnotowano w latach 2001-2002 – nieco ponad 20 tys. osób. Następnie ustawicznie spadały, do 
6869 osób w 2008 r. Od tamtego okresu brak jest danych statystycznych. W latach 2001-2007 do Hiszpanii 
rokrocznie emigrowało nieco ponad 10 tys. Ukraińców. W kolejnych czterech latach ich liczba oscylowała 
wokół 5 tys. osób rocznie. 
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Rysunek 4. Liczba emigrujących obywateli Ukrainy do wybranych krajów (wykres po lewej stronie) oraz liczba imigrantów do Ukrainy z 
wybranych krajów (wykres po prawej stronie) 

 

Uwaga: ‘0’ oznacza brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

W strukturze emigrantów przeważały kobiety (58%). Z punktu widzenia wieku najwięcej emigrantów 
posiadało 20-24 lata (15% ogółu) oraz 25-29 lat (15% ogółu), następnie 30-34 lata (12% ogółu) oraz 35-39 i 
40-44 lata (po 10% ogółu). 

W tym samym okresie głównym źródłem napływu migrantów do Ukrainy były Czechy (26% ogółu 
imigrantów pochodziło z tego kraju), Niemcy (25%), a następnie Rosja (17%) i Hiszpania (9%). W latach 
2000-2011 łącznie na Ukrainie osiedliło się 53 tys. Czechów, 51 tys. Niemców, 35 tys. Rosjan i 18 tys. 
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Hiszpanów. Poza Rosjanami napływy pozostałych osób w znacznej mierze dotyczyć mogą reemigracji. 
Łączna suma całkowitych imigracji do Ukrainy wg danych Eurostat wyniosła 208 tys. osób. Wiele danych nie 
jest jednak dostępnych. Napływ imigrantów z Czech nasilał się w latach 2000-2006 do 17157 osób w 2006 
r. W kolejnym roku osłabł do 8670 osób. Dane dla lat 2008-2011 nie są dostępne. Skala imigracji z Niemiec 
w latach 2000-2008 była stosunkowo stabilna i oscylowała wokół 5 tys. osób rokrocznie. Dane dla kolejnych 
lat nie są dostępne. Wielkość migracji z Hiszpanii począwszy od 2002 r. do 2007 r. wzrastała, jednak była 
niska. W latach 2008-2011 istotnie nasiliła się do ok 5 tys. osób rocznie. Dane na temat migrantów z Rosji 
dotyczą jedynie lat 2005-2007. 

Istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy danymi UKRSTAT i Eurostat na temat zagranicznych migracji 
Ukraińców. Urząd Statystyczny Ukrainy pokazuje wyższe imigracje niż Eurostat. Wg tej statystyki imigracje 
te wyraźnie nasiliły się w latach 2012-2013 (brak danych Eurostat) i wyniosły w 2012 r. 76361 osób oraz 
54100 w 2013 r. Skala emigracji obywateli Ukrainy wg UKRSTAT była w badanym okresie znacznie niższa niż 
wg Eurostat. Do 2012 r. wykazywała dodatkowo spadek. W latach 2012-2013 odnotowano jej wzrost. 

Rysunek 5. Migracje Ukrainy wg danych UKRSTAT i Eurostat 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine i Eurostat 

Saldo migracji zagranicznych liczone wg danych Eurostat było w latach 2000-2011 ujemne, jednak 
począwszy od 2008 r. ustawicznie wzrastało (z -71246 do -25403). Wg danych UKRSTAT saldo to jedynie w 
latach 2003-2004 było ujemne. Następnie do 2013 r. włącznie było na dodatnim poziomie. W ostatnim 
badanym roku wyniosło 31913 osób. 

Wg danych UKRSTAT saldo migracji zagranicznych Ukrainy w 2013 r. było ujemne jedynie w jednym 
obwodzie. Był to obwód zakarpacki. Niskie relatywne salda migracji występowały również w obwodach 
sumskim, tarnopolskim i chmielnickim oraz rówieńskim, chersońskim i lwowskim. Najwyższe salda migracji 
występowały w Sewastopolu i Kijowie oraz obwodach charkowskim, odeskim i ługańskim. W latach 2006-
2013 saldo migracji zagranicznych zmniejszyło się jedynie w obwodzie odeskim. W pozostałych obwodach 
saldo wzrosło. Największy bezwzględny wzrost wystąpił w obwodach ługańskim, charkowskim oraz 
dniepropietrowskim i w Kijowie. 
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Rysunek 6. Saldo migracji zewnętrznych Ukrainy w osobach oraz w przeliczeniu na 10000 mieszkańców wg obwodów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych StateStatistics Service of Ukraine 

Wg danych UKRSTAT w końcu 2013 r. w ukraińskiej gospodarce było 487,7 tys. bezrobotnych, z czego 82% 
było uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. To rejestrowane bezrobocie spadło w stosunku do końca 
2007 r. o 24%. Osoby te stanowią potencjalnych emigrantów. Zdecydowana większość z nich jest 
uprawniona do zasiłku, co obniża prawdopodobieństwo emigracji zarobkowej. Jednak w warunkach niskiej 
akumulacji kapitału, pogarszającej się konkurencyjności, problemów zewnętrznych oraz deficytu 
budżetowego, skłonność do emigracji w najbliższych latach prawdopodobnie się zwiększy. Brak jest 
również danych na temat bierności zawodowej, która prawdopodobnie jest wysoka, w szczególności na 
terenach wiejskich. Wskaźnik bezrobocia nie jest liczony w stosunku do aktywności zawodowej (siły 
roboczej), a do populacji w wieku produkcyjnym, stąd jego niska wartość (1,8% w końcu 2013 r. wobec 
2,3% w końcu 2007 r.). 

Wg statystyki oficjalnej Ukrainy w całym 2013 r. na 10 wolnych miejsc pracy przypadało 103 bezrobotnych. 
Ponad trzykrotnie więcej przypadało ich wśród rolników, ogrodników, leśników i rybaków (wielka grupa nr 
6 Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności ISCO7). Wyraźnie powyżej przeciętnej kształtowała 
się relatywna liczba zarejestrowanych bezrobotnych wśród techników i innego średniego personelu oraz 
operatorów i monterów maszyn i urządzeń (odpowiednio grupy 3 i 8). Co ciekawe 121 bezrobotnych na 10 
ofert pracy zarejestrowanych było wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i 
kierowników (grupa 1), nieco mniej (114 bezrobotnych) w znacznie niższej grupie 5 tj. wśród pracowników 
usług i sprzedawców oraz najniższej – 9, tworzonej przez pracowników przy pracach prostych (119 
bezrobotnych). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce Ukrainy wyniosło w 2013 r. 3265 UAH, co w 
przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z 31.12.2013 r. (1 UAH = 0,3706 PLN) wyniosło 1210,01 PLN i 
stanowiło 33% przeciętnego wynagrodzenia w tym roku w Polsce (wyniosło ono 3650,06 PLN). Z danych 
CIA FACTBOOK wynika natomiast, że relacja PKB Ukrainy liczonego wg parytetu siły nabywczej (PPP) do PKB 
według kursu nominalnego Ukrainy wynosi 1,922. Dla Polski relacja ta wynosi 1,583. Zatem relację cen na 
Ukrainie do cen w Polsce należy poprawić, zgodnie z relacją siły nabywczej o 1922/1583 = 1,22. Zatem 
średnia płaca na Ukrainie wyrażona w cenach obowiązujących w Polsce wyniosła w 2013 r. 1513 zł. Stanowi 

                                                
7http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 
(dostępne online, 17.04.2014). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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to 41% polskiej średniej płacy. W niektórych obwodach płace nie stanowią jednak nawet 70% przeciętnego 
wynagrodzenia w kraju. Są to obwody: czernihowski, czerniowiecki, chersoński i tarnopolski, z czego 
relatywnie blisko zachodniej granicy Ukrainy położone są obwody tarnopolski i czerniowiecki. 

3. Wnioski 

 W 2012 r. Ukraina była na 78 miejscu pod względem poziomu rozwoju gospodarczego w rankingu 
Human Development Index (HDI). W latach 2007-2012 pozycja Ukrainy pogorszyła się o 5 miejsc. 
Spośród trzech syntetycznych komponentów wskaźnika Ukraina najgorzej wypada pod względem 
dochodu. 

 Po stosunkowo szybkim wzroście gospodarczym Ukrainy w pierwszej połowie lat 2000, w latach 
kolejnych tempo wzrostu PKB tej gospodarki nie było już na tyle wysokie, żeby mówić o doganianiu 
krajów o wyższym PKB per capita. Korelacja pomiędzy dynamiką realnego PKB Ukrainy a UE-28 
liczona dla lat 2000-2012 była wyraźna. Oznacza to wysoką synchronizację cyklu koniunkturalnego i 
sprzyja integracji z Unią Europejską. 

 W strukturze PKB w znacznie większym stopniu niż w Unii Europejskiej dominuje spożycie, w 
warunkach malejącego udziału nakładów brutto na środki trwałe oraz ujemnego i malejącego salda 
obrotów handlowych. 

 Ukraińska gospodarka charakteryzuje się niskim na tle Polski i UE-28 i Polski udziałem przetwórstwa 
przemysłowego, wyższym natomiast udziałem wartości dodanej przedsiębiorstw, których 
przedmiotem działalności jest wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, parę wodną i 
powietrza do układów klimatyzacyjnych oraz przemysłu wydobywczego. 

 Głównymi sekcjami górnictwa na Ukrainie są te, które zajmują się wydobyciem rud metali i węgla. 
Ukraińskie przetwórstwo przemysłowe oparte jest natomiast przede wszystkim na 
przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe oraz 
produkujących metale. Koncentracja produkcji w tych dwóch działach jest większa niż w 
jakichkolwiek działach przemysłu w UE-28 i Polsce. Przemysł wysokiej techniki, w tym produkcja 
sprzętu elektrycznego oraz większości maszyn i urządzeń, jest słabo rozwinięty na Ukrainie. 

 Ukraińska gospodarka jest bardzo energochłonna. Jest to wynikiem przestarzałości infrastruktury 
technicznej przemysłu elektrociepłowniczego, a także przemysłowych odbiorców energii oraz 
nieefektywnego gospodarowania energią przez gospodarstwa domowe. Ukraina jest również silnie 
uzależniona od dostaw gazu z Rosji. 

 W strukturze ukraińskiego eksportu dominują produkty o niewielkim stopniu przetworzenia – 
metale nieszlachetne i artykuły z nich, produkty pochodzenia roślinnego oraz produkty mineralne. 
Ukraina charakteryzuje się przewagą obrotów wewnątrzgałęziowych nad międzygałęziowymi, choć 
nie jest to przewaga znaczna. Największy wolumen eksportu Ukrainy występuje w stosunku do 
krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w przypadku importu dominuje Europa. W 2013 r. 
dodatnim saldem charakteryzowała się jedynie wymiana handlowa Ukrainy z Afryką i Azją. Spośród 
krajów Europy najniższe saldo odnotowała w kontaktach z Niemcami, następnie Polską i Francją, 
najwyższe (i dodatnie) z Bułgarią, Włochami oraz Portugalią, Węgrami i Hiszpanią. 

 W latach 2006-2014 nastąpiło zmniejszenie liczby ludności Ukrainy o 3,2%. Dotyczyło ono 
większości obwodów. Zmniejszenie liczby ludności dotyczyło głównie wschodnich obwodów 
Ukrainy, zwiększenie – zachodnich. 

 Saldo migracji zagranicznych Ukrainy liczone wg danych Eurostat było w latach 2000-2011 ujemne, 
jednak począwszy od 2008 r. ustawicznie wzrastało. Wg danych UKRSTAT saldo to jedynie w latach 
2003-2004 było ujemne. Następnie do 2013 r. włącznie było na dodatnim poziomie. 

 W latach 2000-2011 głównym kierunkiem emigracji obywateli Ukrainy były Włochy, Czechy, Niemcy 
i Hiszpania. Kraje te były również źródłem reemigracji, które jednak pod względem skali znacznie 
ustępowały emigracjom (dane Eurostat). Po Czechach i Niemczech trzecim źródłem napływu 
ludności była Rosja. 
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 Wg statystyki oficjalnej Ukrainy bezrobocie w kraju jest niskie. Brak jest jednak danych na temat 
aktywności i bierności zawodowej, a stopa bezrobocia jest liczona wg odmiennej metodyki niż w 
krajach Unii Europejskiej i OECD. We wszystkich grupach zawodów znacznie przeważa podaż pracy 
nad popytem na pracę, najwięcej w rolnictwie. W 2013 r. przeciętne wynagrodzenie na Ukrainie 
stanowiło 41% płacy nominalnej w Polsce (przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej). 
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II. Relacje gospodarcze Ukrainy z zagranicą w latach 1991-2013 

1. Analiza zagranicznej współpracy gospodarczej Ukrainy w latach 1991-2013 

Na przestrzeni analizowanych lat w zagranicznej współpracy gospodarczej Ukrainy można zauważyć szereg 
znaczących tendencji. Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości wartości wymiany handlowej 
sukcesywnie wzrastała, w większej mierze dzięki postępującej integracji Ukrainy z gospodarką światową. W 
strukturze geograficznej wymiany handlowej dominującą pozycję zajmują kraje WNP, następnie kraje UE 
oraz kraje azjatyckie. Trzeba jednak zaznaczyć, że udział krajów WNP w ogólnych obrotach handlowych 
Ukrainy spada przy jednoczesnym zwiększeniu udziałów krajów UE. Pewnych zmian można także dostrzec 
w samej strukturze wymiany handlowej, mianowicie zwiększa się udziału produktów mineralnych i maszyn 
oraz zmniejsza się udziału produkcji metali oraz produkcji chemicznej. Dodatnie saldo w bilansie 
handlowym odnotowywano na przełomie lat 1999-2004 po czym od 2006 roku Ukraina generuje ujemne 
saldo wymiany handlowej. Sukcesywnie wzrasta także wartość napływających do ukraińskiej gospodarki 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pochodzących w większej mierze z krajów UE. W tym samym 
czasie wartość ukraińskiego kapitału inwestowanego za granicą jest nie znaczna w porównaniu do 
napływów. Ukrainę trzeba więc traktować jako kraj lokowania zagranicznego kapitału o niskiej aktywności 
inwestycyjnej za granicą. 

1.1 Główne trendy w wymianie handlowej Ukrainy 

Od 1992 roku wartość wymiany handlowej Ukrainy sukcesywnie wzrasta, z pewnymi wahaniami w roku 
1998 spowodowanymi kryzysem finansowym w Rosji (w tych czasach główny partner handlowy Ukrainy) 
oraz w roku 2009 w wyniku pogorszenia się światowej koniunktury gospodarczej wywołanej światowym 
kryzysem finansowym. Nieznaczny spadek wartości wymiany handlowej widzimy także w roku 2013, 
wywołany toczoną przez Rosję „wojną” handlową podyktowaną przygotowywaniami Ukrainy do 
podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z UE. W roku 2013 w porównaniu do przedkryzysowego 2007 
wartość handlu zagranicznego wzrosła o 25% i wyniosła prawie 78 mld USD, był to jednak niższy wskaźnik 
w porównaniu do roku poprzedniego - 82 mld USD (Wykres 1, aneks Tabela 1). 

Wykres 1. Handel zagraniczny Ukrainy w latach 1991-2013, mln USD. 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

Dodatnie saldo wymiany handlowej w okresie analizowanych 22 lat, było odnotowane: w 1992 roku (463,9 
mln USD), w latach 1994 i 1995 (549,7 i 2169,5 mln USD), oraz od 1997 do 2004 roku (odpowiednio od 
350,7 do 6918,6 mln USD). Największe dodatnie saldo wymiany handlowej zaobserwowano w 2004 roku, 
kiedy to nadwyżka wartości eksportu nad importem wyniosła 6918,6 mln USD. Było to wynikiem wzrostu 
wartości eksportu o prawie jedną trzecią, w porównaniu do roku poprzedniego. W kolejnych latach bilans 
wymiany handlowej był ujemny. Najdłuższy okres ujemnego bilansu wymiany handlowej obserwowany od 
2006 do 2013 roku. Największą ujemną wartość odnotowano w 2008 roku (deficyt wymiany handlowej na 
poziomie 13307 mln USD). Główną przyczyną narastającego deficytu był szybki przyrost cen 
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importowanych towarów (w większej mierze surowców energetycznych i jednocześnie spadek cen 
towarów eksportowanych z Ukrainy (m. in. metali oraz produktów chemicznych)). 

W strukturze geograficznej wymiany handlowej Ukrainy można zaobserwować stopniową zmianę 
kierunków handlu zagranicznego (Wykres 2). Udział państw WNP w obrotach handlowych Ukrainy maleje, 
wzrasta jednak znaczenie krajów EU i krajów azjatyckich. 

Wykres 2. Struktura geograficzna obrotów handlowych (towary i usługi) Ukrainy w latach 2007 i 2013 

 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

Porównując wartości obrotów z punktu widzenia poszczególnych państw na pierwszym miejscu plasuje się 
Rosja (tak pod względem wartości eksportu jak i importu). Na kolejnych miejscach pod względem wartości 
dostaw na Ukrainę plasują się Chiny i Niemcy. Natomiast w eksporcie kolejne miejsca zajmują Turcja oraz 
Indie. W 2013 roku Polska zajmowała piątą pozycję wśród partnerów handlowych Ukrainy z udziałem około 
4% w obrotach handlowych. Trzeba zaznaczyć, że w wymianie handlowej Ukrainy dominuje handel 
towarami, natomiast handel usługami stanowi tylko nieznaczną cześć ogólnego obrotu handlowego (19% w 
przypadku eksportu oraz 9% w przypadku importu). 

W strukturze ukraińskiego eksportu główną pozycję zajmują metale oraz towary nisko przetworzone 
przemysłu metalurgicznego. Ukraina eksportuje także surowce, ziarno, produkty mineralne, wyroby 
chemiczne oraz mniej zaawansowane technicznie maszyny (Wykres 3). W strukturze eksportu w 2007 roku 
podobnie do roku 2013 dominował eksport metali, produktów mineralnych oraz maszyn. Najmniejszy 
udział w strukturze eksportu zajmują tekstylia 1,3%. Z roku na rok wzrasta wartość eksportu produktów 
mineralnych (ropy naftowej i gazu ziemnego). Jest to związane z reeksportem surowców importowanych z 
Rosji. Ukraina importuje natomiast produkty mineralne (w tym ropę, paliwa i gaz), wyroby chemiczne, 
bardziej zawansowane maszyny oraz środki transportu (Wykres 4). 
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Wykres 3. Struktura eksportu Ukrainy w latach 2007 i 2013 
 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 
Wykres 4. Struktura importu Ukrainy w latach 2007 i 2013 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

W przypadku wymiany usługami największym partnerem Ukrainy jest Rosja, trzeba jednak zaznaczyć, że 
sukcesywnie wzrasta także znaczenie krajów Unii Europejskiej. W 2007 roku 41% eksportu usług 
kierowanych było na rynki WNP oraz 35% na rynki krajów UE. W 2013 te wielkości stanowiły już 
odpowiednio 41% i 80%. Udział powyższych grup państw w imporcie usług w 2007 i 2013 roku nie różnił się 
zbytnio i wynosił około 20% z krajów WNP oraz około 50% z krajów UE. W ukraińskim eksporcie i imporcie 
usług dominują w większej mierze usługi transportowe związane z transportem gazu ziemnego, usługi 
biznesowe, usługi telekomunikacyjne oraz usługi z przetwarzania towarów w celu ich dalszej sprzedaży za 
granicą. 

1.2 Charakterystyka przepływów kapitałowych 

Ukraina należąc do grupy krajów transformacji od czasu zdobycia niepodległości przeprowadziła i 
przeprowadza szereg reform wewnętrznych jak również zmian w zakresie relacji zewnętrznych, co jak 
dotąd w nie dużym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka związanego z inwestowaniem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta sytuacja jest dodatkowo wzmagana na skutek istnienia 
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szczególnego klimatu gospodarczego i inwestycyjnego, oddziedziczonego po upadłym systemie 
socjalistycznym, który cechował się korupcją oraz biurokracją8. 

Analizując wartość kapitału napływającego do gospodarki Ukrainy można zauważyć, że od roku 1994 
wartość zagranicznego kapitału lokowanego na Ukrainie sukcesywnie wzrastała, przy czym, wzmożony 
napływ kapitału zagranicznego zaczyna się od roku 2004 (Wykres 5). Liberalizacja ustawodawstwa 
regulującego przepływy finansowe doprowadziła w 2005 roku do podwojenia wartości napływających BIZ. 
W kolejnych latach dynamika napływu BIZ do gospodarki Ukrainy była stosunkowo stabilna. 

Wykres 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie w latach 1991-2013 r., w mln. USD. 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

W analizowanym okresie odnotowano także dużą zmianę pod względem geograficznej struktury 
napływających do Ukrainy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Wykres 6). W 1994 roku niewątpliwymi 
liderem co do wartości zainwestowanego kapitału były Niemcy (21,1%), w następnej kolejności Stany 
Zjednoczone (20%), zaś udział Cypru był znikomy (5,9%). Natomiast w roku 2013 sytuacja się nieco 
odwróciła, największym inwestorem na Ukrainie (podobnie do lat wcześniejszych), odpowiednio do danych 
PKSU był Cypr (32,7%), następnie Niemcy (10,8%), Holandia (9,6%), Rosja (7,4%) oraz Austria (5,6%). 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Polski nie przekroczyły 1,5%. Trzeba jednak zaznaczyć, że większa 
cześć kapitału zagranicznego na Ukrainie pochodzi z tak zwanych „rajów podatkowych”, głównie z Cypru, 
jest to w większej mierze rodzimy kapitał powracający do kraju w postaci kapitału zagranicznego z 
oddziałów ukraińskich firm zarejestrowanych na Cyprze ze względu na korzystny reżim podatkowy. Często 
pod kapitałem napływającym z Cypru kryje się także kapitał rosyjski. Nie można także jednoznacznie 
zaprzeczyć, że ukraiński kapitał nie powraca do Ukrainy jako część inwestycji innych krajów, chociażby 
Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych. 
  

                                                
8Herzfeld T., & Weiss C., 2003. Corruption and legal ineffectiveness: An empirical analysis, „European Journal of Political Economy”, 19, s. 
21−632. 
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Wykres 6. Struktura kapitału napływającego na Ukrainę według struktury geograficznej w 1994, 2003 i 2013 r., w mln USD 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy 
 

Skumulowana wartość kapitału zainwestowanego przez ukraińskie przedsiębiorstwa za granicą nie jest 
współmierna z wartością zagranicznego kapitału lokowanego na Ukrainie. Analizując geograficzną strukturę 
ukraińskich inwestycji można zauważyć, że w latach 90 ukraiński kapitał był lokowany przede wszystkim w 
Szwajcarii i Rosji, zaś po 2006 roku dochodzi do zmian w geograficznej strukturze ukraińskich inwestycji, 
gwałtownie wzrasta wartość inwestycji napływających do Cypru (Wykres 7). 
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Wykres 7. Struktura ukraińskich BIZ według struktury geograficznej w 1994, 2003 i 2013 r., w mln USD. 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy 

2. Analiza współpracy gospodarczej Ukrainy z państwami WNP 

Kraje WNP były głównymi partnerami Ukrainy w ciągu 22 lat od uzyskania niepodległości. W 2013 roku 
udział krajów WNP w obrotach handlowych Ukrainy wynosił 34,8% (mniej jednak niż w roku poprzednim – 
36,7%). W całym analizowanym okresie Ukraina w obrotach z krajami WNP generuje ujemne saldo 
wymiany handlowej (Wykres 8). Na przestrzeni ostatnich lat w obrotach handlowych z Ukrainą wzrasta zaś 
sukcesywnie udział krajów Unii Europejskiej. Spośród krajów WNP najważniejszym partnerem handlowym 
Ukrainy jest Rosja. W 2013 roku na Rosję przypadało 68,3% obrotów Ukrainy z krajami WNP albo 23,8% 
ogółu obrotów handlowych Ukrainy. Trzeba jednak zaznaczyć, że ze względu na toczone przez Rosję w 
ostatnich latach „wojny” handlowe jej udział stopniowo spada (dla porównania w roku 2007 udział ten 
wynosił prawie 27%). Udział pozostałych krajów WNP poza Kazachstanem i Białorusią jest znikomy. 
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Wykres 8. Handel zagraniczny Ukrainy z krajami WNP w latach 1991-2013, mln USD 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Ukraina eksportuje do Rosji przede wszystkim maszyny i środki transportu (około 34% wartości eksportu), 
metale i wyroby z metali (około 20%), produkty przemysłu chemicznego (około 15%). Jednocześnie Ukraina 
importuje z Rosji przede wszystkim produkty mineralne (ropę naftową oraz gaz ziemny), które w 2013 roku 
stanowiły ponad 62% ogólnej wartości importu. Na maszyny i środki transportu przypada zaledwie 9% 
wartości importu, na metale i wyroby z metali – 4,3%. 

Relacje handlowe Ukrainy i Rosji są mocno upolitycznione. W sytuacjach niezbyt korzystnych dla rosyjskiej 
gospodarki, w czasie „negocjacji” Rosja wykorzystuje różne formy nacisku, od zakazu wprowadzania na 
teren Rosji wybranych grup towarów (stanowiących większą część ukraińskiego eksportu do Rosji) do 
zaprzestania dostaw lub podwyższenia cen gazu, od którego ukraiński przemysł jest mocno uzależniony. W 
świetle ostatnich zdarzeń Ukraina szuka alternatyw, które pozwolą uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji i 
tym samym dadzą możliwość zbudowania równoprawnych rynkowych stosunków gospodarczych między 
dwoma państwami. 

Według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy skumulowana wartość rosyjskich bezpośrednich 
inwestycji ulokowanych pod koniec 2013 roku na Ukrainie stanowiła ponad 4 mld USD albo 7,4% ogółu 
napływającego kapitału. Rosyjskie inwestycje są lokowane przede wszystkim w sektorze rolno-
spożywczym, sektorze finansowym, telekomunikacji oraz przemyśle. 

Skumulowana wartość ukraińskich inwestycji w Rosji wyniosła zaś 362,4 mln USD albo 5,5% ogólnej 
wartości zagranicznych inwestycji. Ukraiński kapitał jest w większej mierze obecny w przemyśle 
przetwórczym, przemyśle metalurgicznym, przemyśle spożywczym oraz sektorze finansowym. 
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3. Analiza współpracy zagranicznej Ukrainy z krajami Unii Europejskiej 

Wymiana handlowa między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej intensyfikuje się z roku na rok. W 2013 roku 
udział krajów UE w obrotach handlowych Ukrainy wynosił 26,9% (w poprzednim roku wartość ta nie 
przekraczała 25%). Podobnie jak w przypadku krajów WNP wartość ukraińskiego eksportu do krajów UE 
jest niższa od wartości importu. Deficyt obrotów handlowych w 2013 roku wynosił ponad 10 mld USD 
(największa wartość w całym analizowanym okresie) (Wykres 9). 

Wykres 9. Handel zagraniczny Ukrainy z krajami UE w latach 1991- 2013 r., mln USD 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Największa cześć ukraińskiego eksportu kierowana jest do Polski (14,93%), Włoch (13,82%) oraz Niemiec 
(9,4%). Jednocześnie z tych krajów pochodzi największa część importu - Niemcy (23,71%), Polska (14,25%) 
oraz Włochy (7,31%). Ukraina eksportuje do krajów UE przede wszystkim mniej zaawansowane urządzenia 
i metale, surowce energetyczne oraz produkty chemiczne. Importuje zaś produkty chemiczne, produkty 
spożywcze oraz urządzenia transportowe. 

Napływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy sukcesywnie 
wzrastały w ciągu analizowanego okresie. Pod koniec 2013 roku największa skumulowana wartość 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziła z Cypru, trzeba jednak ostrożnie podchodzić do tych 
wartości, gdyż jest to w większej mierze ukraiński i rosyjski kapitał powracający na Ukrainę w formie 
inwestycji zagranicznych. Następne pozycje pod względem wartości napływających BIZ zajmują Niemcy 
oraz Holandia. Europejski kapitał w większej mierze trafia do przemysłu przetwórczego, sektora 
finansowego oraz telekomunikacji. 

Głównym odbiorcą ukraińskiego kapitału wśród krajów UE jest Cypr, znikoma wartość ukraińskich 
inwestycji trafia także do Łotwy, Polski, Holandii oraz Węgier. Ukraińskie inwestycje trafiają w większej 
mierze do sektora finansowego oraz handlu i napraw. 
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4. Wnioski 

 Zagraniczna współpraca gospodarcza Ukrainy w analizowanym okresie sukcesywnie się rozwija, 
rosną obroty handlowe, przy tym uwidaczniają się także pewne zmiany struktury wymiany 
handlowej oraz struktury geograficznej w obrocie międzynarodowym. Spada udział krajów WNP 
przy jednoczesnym wzroście udziałów krajów UE i krajów azjatyckich. Tendencja do wzrostu 
udziałów krajów UE będzie kontynuowana w kolejnych latach ze względu na trwające zacieśnianie 
się współpracy między Ukrainą i UE poprzez podpisanie umowy o strefie wolnego handlu. Warto 
także zaznaczyć, że od 2006 roku ukraińska gospodarka generuje ujemne saldo wymiany handlowej. 

 Największym partnerem gospodarczym wśród krajów WNP (pod względem eksportu i importu) jest 
Rosja. Udział pozostałych krajów WNP poza Kazachstanem i Białorusią jest znikomy. Ukraina 
eksportuje na te rynki przede wszystkim maszyny i środki transportu, metale i wyroby z metali oraz 
produkty przemysłu chemicznego. Większa część importu przypada na produkty mineralne (ropę 
naftową oraz gaz ziemny), od których jest mocno uzależniony niezmodernizowany energochłonny 
ukraiński przemysł. Ukraina importuje także maszyny, środki transportu, metale i wyroby z metali.  

 Na rynki UE Ukraina eksportuje przede wszystkim mniej zaawansowane urządzenia i metale, 
surowce energetyczne oraz produkty chemiczne. Większa cześć eksportu trafia do Polski, jako 
najbliższego partnera handlowego, Włoch oraz Niemiec. Ukraina importuje zaś produkty chemiczne, 
produkty spożywcze oraz maszyny i urządzenia transportowe. 

 Z roku na rok wzrasta także poziom skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
napływających do Ukrainy w większej mierze z krajów UE. Trzeba jednak zaznaczyć, że większa część 
tych inwestycji ma wątpliwy charakter, ze względu na to że pochodzi z tak zwanych „rajów 
podatkowych”, głównie z Cypru. Jest to w większej mierze rodzimy kapitał powracający do kraju w 
postaci kapitału zagranicznego z oddziałów ukraińskich firm zarejestrowanych na Cyprze ze względu 
na korzystny reżim podatkowy.  

 Ukraińska gospodarka na obecnym poziomie jej rozwoju nie generuje wysokich nadwyżek 
kapitałowych dlatego kwalifikuje się bardziej jako kraj importer BIZ. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
Ukraina nie w całości wykorzystuje swój potencjał kraju lokowania zagranicznego kapitału. Ukraina 
przegrywa konkurencję na światowym rynku kapitału ze względu na istniejący niedogodny klimat 
inwestycyjny. Ukraina, ze względu na ograniczoną wartość wewnętrznych nadwyżek kapitałowych, 
inwestuje za granicą w ograniczonym stopniu.  
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Aneks 

 

Tabela 1. Handel zagraniczny (towary i usługi) Ukrainy w latach 1991-2013 r., mln USD 

Rok 
Wskaźniki 

Eksport Import Bilans 
1991 30449,4 33427,0 -2977,6 
1992 5802,4 5338,5 +463,9 
1993 8434,8 8555,7 -120,9 
1994 11606,4 11056,7 +549,7 
1995 14135,1 11966,6 +2169,5 
1996 19187,8 19426,6 -238,5 
1997 18970,3 18546,3 +424,0 
1998 16457,2 16106,5 +350,7 
1999 15195,5 12959,3 +2236,2 
2000 18059,3 15106,9 +2952,4 
2001 19809,1 16922,6 +2886,5 
2002 22012,4 18168,4 +3844,0 
2003 27314,8 24478,1 +2836,7 
2004 37974,0 31055,4 +6918,6 
2005 40363,1 39855,7 +507,4 
2006 45873,5 48758,0 -2884,5 
2007 58335,0 65598,6 -7263,6 
2008 78695,7 92003,3 -13307,6 
2009 49294,0 50606,6 -1312,6 
2010 63164,6 66189,9 -3025,3 
2011 82186,4 88843,4 -6657,0 
2012 82408,9 91394,2 -8985,3 
2013 77821,2 84613,3 -6792,1 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Tabela 2. Handel zagraniczny towarami w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Wskaźniki 

Eksport Import Bilans 
1991 30449,4 33427,0 -2977,6 
1992 5802,4 5338,5 +463,9 
1993 8434,8 8555,7 -120,9 
1994 10272,1 10745,3 -473,2 
1995 11566,5 11335,5 +232,0 
1996 14441,2 18639,1 -4197,9 
1997 14231,9 17128,0 -2896,1 
1998 12637,4 14675,6 -2038,2 
1999 11581,6 11846,1 -264,5 
2000 14572,5 13956,0 +616,5 
2001 16264,7 15775,1 +489,6 
2002 17957,1 16976,8 +980,3 
2003 23066,8 23020,1 +46,7 
2004 32666,1 28996,8 +3669,3 
2005 34228,4 36136,3 -1907,9 
2006 38368,0 45038,6 -6670,6 
2007 49296,1 60618,0 -11321,9 
2008 66954,4 85535,3 -18580,9 
2009 39695,7 45433,1 -5737,4 
2010 51405,2 60742,2 -9337,0 
2011 68394,2 82608,2 -14214,0 
2012 68809,8 84658,1 -15848,3 
2013 63312,0 76964,0 -13652,0 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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Tabela 3. Handel zagraniczny usługami w  latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Wskaźniki 

Eksport Import Bilans 
1991 - - - 
1992 - - - 
1993 - - - 
1994 1334,3 309,4 +1024,9 
1995 2568,6 631,1 +1937,5 
1996 4746,6 787,5 +3959,1 
1997 4738,4 1418,3 +3320,1 
1998 3819,8 1430,9 +2388,9 
1999 3613,9 1113,2 +2500,7 
2000 3486,8 1150,9 +2335,9 
2001 3544,4 1147,5 +2396,9 
2002 4055,3 1191,6 +2863,7 
2003 4248,0 1458,0 +2790,0 
2004 5307,9 2058,6 +3249,1 
2005 6134,7 2935,0 +3199,7 
2006 7505,5 3719,4 +3786,1 
2007 9038,9 4980,6 +4058,3 
2008 11741,3 6468,0 +5273,3 
2009 9598,3 5173,5 +4424,8 
2010 11759,4 5447,7 +6311,7 
2011 13792,2 6235,2 +7557,0 
2012 13599,1 6736,1 +6863,0 
2013 14509,2 7649,3 +6859,9 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Tabela 4. Eksport (towary i usługi) według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 30449,4 
1992 5802,4 
1993 49288 3505,9 
1994 6677,6 2764,7 1590,2 106,8 446,6 20,5 
1995 8350,0 3204,4 1667,2 137,8 750,0 25,7 
1996 11275,3 4296,8 2870,0 136,4 602,2 7,1 
1997 8914,3 4691,5 4063,7 488,6 795,4 16,8 
1998 6632,0 5090,0 3236,2 573,0 1008,6 17,4 
1999 5503,8 4791,5 3413,4 635,5 806,2 45,1 
2000 6653,1 5669,1 3655,3 726,2 1347,1 8,5 
2001 6824,2 6774,8 4175,4 885,5 1140,0 9,2 
2002 6222,4 7791,9 5263,5 1071,6 1080,1 6,5 
2003 8397,9 10583,8 5598,5 1278,0 1448,3 8,3 
2004 11059,1 13855,2 8356,5 1776,1 2927,1 15,9 
2005 13546,4 13266,2 8851,7 2422,6 2255,6 20,6 
2006 16325,2 15546,3 8738,9 2395,6 2835,5 32,0 
2007 22340,6 18576,6 11124,6 2857,2 3400,5 35,5 
2008 28125,7 24371,4 16611,5 4105,5 5391,2 90,4 
2009 17352,5 13560,6 13294,1 2792,2 2241,7 52,9 
2010 24422,5 17477,8 14787,6 3171,6 3235,7 69,2 
2011 32530,7 23018,0 18925,2 3510,7 4035,8 166,0 
2012 31441,7 21732,1 19007,9 5821,3 4121,2 284,7 
2013 28117,2 22168,6 18252,9 5262,8 3900,5 119,2 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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Tabela 5. Eksport towarów według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 30449,4 
1992 5802,4 
1993 4928,9 3505,9 
1994 6359,9 1927,8 1446,4 103,2 414,3 20,5 
1995 6750,8 2416,5 1550,6 125,1 697,8 25,7 
1996 7286,1 3329,0 2668,7 122,1 513,8 7,1 
1997 5585,6 3675,4 3829,2 472,4 652,5 16,8 
1998 4202,6 3993,0 2997,0 562,0 865,4 17,4 
1999 3253,0 3790,2 3183,8 617,1 692,4 45,1 
2000 4516,4 4680,2 3437,9 713,5 1217,5 7,0 
2001 4677,3 5720,9 3970,2 877,0 1011,9 7,4 
2002 4377,4 6515,8 5067,7 1055,2 936,9 4,1 
2003 6044,4 9147,4 5400,7 1250,3 1219,2 4,8 
2004 8557,2 11764,3 8030,7 1758,0 2544,2 11,7 
2005 10730,9 10881,4 8377,4 2393,9 1831,1 13,7 
2006 12666,2 12625,5 8133,8 2373,7 2550,9 17,9 
2007 18674,3 14773,8 10354,0 2792,0 2686,3 15,7 
2008 23880,2 19732,8 15231,0 3902,4 4144,0 64,0 
2009 13525,9 10264,5 12131,7 2627,8 1124,2 21,6 
2010 18813,1 13829,6 13715,4 3018,7 2000,0 28,4 
2011 26287,7 18442,4 17737,8 3344,2 2552,3 29,8 
2012 25412,6 17424,0 17676,8 5638,2 2607,3 50,9 
2013 22131,6 17064,4 16813,0 5099,5 2163,6 40,1 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Tabela 6. Eksport usług według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 - - - - - - 
1992 - - - - - - 
1993 - - - - - - 
1994 319,7 834,9 143,8 3,6 32,3 - 
1995 1599,2 787,9 116,6 12,7 52,2 - 
1996 3474,8 967,8 201,3 14,3 88,4 - 
1997 3328,7 1016,1 234,5 16,2 142,9 - 
1998 2346,7 1097,0 221,9 11,0 143,2 - 
1999 2250,8 1001,3 229,6 18,4 113,8 - 
2000 2136,7 988,9 217,4 12,7 129,6 1,5 
2001 2146,9 1053,9 205,2 8,5 128,1 1,8 
2002 2421,4 1276,1 195,8 16,4 143,2 2,4 
2003 2358,5 1436,4 197,8 22,7 229,1 3,5 
2004 2486,0 2090,9 325,8 18,1 382,9 4,2 
2005 2815,5 2384,8 474,3 28,7 424,5 6,9 
2006 3409,9 3169,9 605,1 21,9 284,6 14,1 
2007 3666,3 3802,8 770,6 65,2 714,2 19,8 
2008 4245,5 4638,6 1380,5 203,1 1247,2 26,4 
2009 3826,6 3296,1 1162,4 164,4 1117,5 31,3 
2010 5609,6 3648,2 1072,2 152,9 1235,7 40,8 
2011 6243,0 4575,6 1187,4 166,5 1483,5 136,2 
2012 6029,1 4308,1 1331,1 183,1 1513,9 233,8 
2013 5985,8 5104,2 1439,9 163,3 1736,9 79,1 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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Tabela 7. Import (towary i usługi) według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 33427,0 
1992 5338,5 
1993 7390,0 1165,7 
1994 8268,2 2214,0 207,6 85,7 268,3 12,9 
1995 7977,2 2925,0 383,8 59,1 601,7 19,8 
1996 13198,1 4588,4 663,6 87,7 865,8 23,0 
1997 10279,3 6124,9 901,0 137,9 1081,2 22,0 
1998 8271,3 5713,9 925,8 121,6 1053,0 20,9 
1999 7002,9 4119,3 801,2 159,9 848,8 27,2 
2000 8250,3 4937,8 876,9 139,6 846,6 55,7 
2001 7101,6 7533,1 1013,3 201,3 1021,3 52,0 
2002 9261,3 6381,2 1222,7 181,2 1069,3 52,7 
2003 11842,2 8954,1 2039,1 255,8 1332,1 54,8 
2004 15606,8 11075,2 2771,1 292,0 1227,2 83,1 
2005 18324,5 14340,1 5002,8 444,8 1637,9 105,6 
2006 21077,2 18949,8 6539,5 448,0 1843,2 101,9 
2007 26570,0 25804,9 9613,3 717,2 2761,5 131,7 
2008 34628,7 34068,0 16462,9 1646,1 4761,0 436,6 
2009 20483,0 19080,5 7577,4 660,8 2648,3 156,6 
2010 27639,0 22665,4 11246,3 919,4 3450,4 269,4 
2011 38387,2 30107,1 14681,9 977,1 4485,9 204,2 
2012 35720,7 30909,1 18709,9 888,9 4963,2 202,4 
2013 29498,5 32553,9 16782,8 781,1 4899,1 97,9 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

Tabela 8. Import towarów według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 33427,0 
1992 5338,5 
1993 7390,0 1165,7 
1994 8182,0 2043,0 167,2 85,1 255,1 12,9 
1995 7711,9 2649,6 325,6 56,5 572,1 19,8 
1996 12853,3 4259,2 582,8 83,8 837,0 23,0 
1997 9882,5 5451,6 837,2 136,8 797,9 22,0 
1998 7902,9 4998,5 879,1 118,7 755,5 20,9 
1999 6768,6 3547,4 756,7 157,8 588,4 27,2 
2000 8040,0 4311,5 832,0 136,4 581,4 54,7 
2001 6871,0 6942,9 970,8 198,5 740,9 51,0 
2002 8968,6 5751,1 1171,6 177,3 856,7 51,5 
2003 11508,9 8165,6 1971,2 248,8 1072,2 53,4 
2004 15208,3 9887,2 2574,0 279,7 966,1 81,5 
2005 17029,8 12666,4 4644,5 426,2 1265,5 103,9 
2006 20185,2 16804,2 6071,4 413,0 1465,3 99,5 
2007 25570,2 23048,9 8942,0 673,1 2255,4 128,4 
2008 33570,7 30477,0 15306,2 1559,1 4190,6 431,7 
2009 19695,8 16233,8 6538,6 617,6 2197,9 149,4 
2010 26699,2 20004,5 10023,3 874,4 2879,4 261,4 
2011 37213,9 27065,9 13279,9 940,6 3913,9 194,0 
2012 34469,2 27556,0 17132,7 851,3 4453,2 195,7 
2013 27989,5 28558,3 15233,3 749,8 4339,4 93,7 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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Tabela 9. Import usług według struktury geograficznej w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Państwa 

WNP Europa Azja Afryka Ameryka 
Australia i 

Oceania 
1991 - - - - - - 
1992 - - - - - - 
1993 - - - - - - 
1994 84,2 171,0 40,4 0,6 13,2 - 
1995 259,2 275,4 64,3 2,6 29,6 - 
1996 343,9 329,2 81,7 3,9 28,8 - 
1997 397,0 673,3 63,6 1,1 283,3 - 
1998 364,8 715,4 50,3 2,9 297,5 - 
1999 234,3 571,9 44,5 2,1 260,4 - 
2000 213,2 626,3 42,0 3,2 265,2 1,0 
2001 230,6 590,2 42,5 2,8 280,4 1,0 
2002 292,7 630,1 51,1 3,9 212,6 1,2 
2003 333,3 788,5 67,9 7,0 259,9 1,4 
2004 399,1 1188,0 196,5 12,3 261,1 1,6 
2005 509,3 1673,7 359,3 18,6 372,4 1,7 
2006 690,4 2145,6 468,1 35,0 377,9 2,4 
2007 799,8 2556,0 671,3 44,1 506,1 3,3 
2008 1058,1 3591,0 1156,6 87,0 570,4 4,9 
2009 787,2 2846,7 1038,8 43,2 450,4 7,2 
2010 939,8 2660,9 1223,0 45,0 571,0 8,0 
2011 1173,3 3041,2 1402,0 36,5 572,0 10,2 
2012 1251,2 3353,1 1577,5 37,6 510,0 6,7 
2013 1508,9 3995,6 1549,6 31,3 559,7 4,2 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Tabela 10. Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Inwestycje 

Na Ukrainę Z Ukrainy Bilans 
1991 - - - 
1992 - - - 
1993 - - - 
1994 366,9 16,8 +350,1 
1995 483,5 20,3 +463,2 
1996 1355,9 82,7 +1273,2 
1997 2053,8 133,8 +1920,0 
1998 2781,7 97,6 +2684,1 
1999 3247,9 98,3 +3149,6 
2000 3865,5 98,5 +3767,0 
2001 4406,2 157,5 +4248,7 
2002 5339,0 143,9 +5195,1 
2003 6657,6 163,5 +6494,1 
2004 8353,9 175,9 +8178,0 
2005 15375,2 218,2 +15157,0 
2006 21186,0 221,5 +20964,5 
2007 29489,4 6194,1 +23295,3 
2008 35723,4 6198,6 +29524,8 
2009 40026,8 6223,3 +33803,5 
2010 44708,0 6871,1 +37836,9 
2011 49362,3 6898,0 +42464,3 
2012 54462,4 6481,9 +47980,5 
2013 58156,9 6575,3 +51581,6 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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Tabela 11. Handel zagraniczny Ukrainy z państwami WNP w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Wskaźniki 

Eksport Import Bilans 
1991 9471,5 7739,1 +1732,4 
1992 560,7 453,5 +107,2 
1993 4928,8 7390,0 -2461,2 
1994 6677,6 8268,2 -1590,6 
1995 8350,0 7977,2 +372,8 
1996 11275,3 13198,1 -1922,8 
1997 8914,3 10279,3 -1365,0 
1998 6632,0 8271,3 -1639,3 
1999 5503,8 7002,9 -1499,1 
2000 6653,1 8250,3 -1597,2 
2001 6824,2 7101,6 -277,4 
2002 6222,4 9261,3 -3038,9 
2003 8397,9 11842,2 -3444,3 
2004 11059,1 15606,8 -4547,7 
2005 13546,4 18324,5 -4778,1 
2006 16325,2 21077,2 -4752,0 
2007 22340,6 26570,0 -4229,4 
2008 28125,7 34628,7 -6503,0 
2009 17352,5 20483,0 -3130,5 
2010 24422,5 27639,0 -3216,5 
2011 32530,7 38387,2 -5856,5 
2012 31441,7 35720,7 -4279,0 
2013 28117,2 29498,5 -1321,3 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

 

Tabela 12. Handel zagraniczny Ukrainy z państwami UE w latach 1991-2013 r., mln USD 

Lata 
Wskaźniki 

Eksport Import Bilans 
1991 - - - 
1992 - - - 
1993 - - - 
1994 173,6 81,6 +92,0 
1995 2477,9 2158,8 +319,1 
1996 3003,1 3203,2 -200,1 
1997 2844,7 4216,6 -1371,9 
1998 1644,7 3290,9 -1646,2 
1999 2166,9 2490,5 -323,6 
2000 2479,5 3097,6 -618,1 
2001 3097,4 3642,2 -544,8 
2002 3684,2 4189,6 -505,4 
2003 4999,1 5976,1 -977,0 
2004 10846,2 12375,5 -1529,3 
2005 12573,7 13947,9 -1374,2 
2006 13764,5 18262,6 -4498,1 
2007 18039,3 25742,5 -7703,2 
2008 24378,2 34027,3 -9649,1 
2009 13420,9 19039,4 -5618,5 
2010 17294,1 22645,5 -5351,4 
2011 22731,3 29965,6 -7234,3 
2012 21688,3 30819,7 -9131,4 
2013 22301,4 32558,7 -10257,3 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 
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III. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne Polsko-Ukraińskiej współpracy 
gospodarczej 

Ukraina zajmuje 8. miejsce wśród najważniejszych polskich rynków eksportowych. Swoje towary sprzedaje 
w Ukrainie ok. 12 tys. polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, co stanowi 2,81 proc. eksportu naszego 
kraju. Obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wyniosły w 2013r. blisko 8 mld dolarów (wzrost o 1,4 
proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego na polski eksport przypadło 5,7 mld dolarów. Polskie 
przedsiębiorstwa ulokowały również w Ukrainie jak dotychczas bezpośrednie inwestycje zagraniczne na 
łączną sumę ponad 840 mln dolarów. Z drugiej strony zarówno polskie samorządy jak i podmioty 
gospodarcze identyfikują szereg barier w dostępie do rynku ukraińskiego, takich jak zmienność przepisów 
prawnych, słabość wymiaru sprawiedliwości czy też zbyt wolne wdrażanie zmian dostosowujących 
ustawodawstwo ukraińskie do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. 

Szansę dla rozwoju długoterminowych relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą stwarza podpisanie 
Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina, zakładającej utworzenie strefy wolnego handlu (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), stopniową harmonizację norm i standardów oraz budowę 
architektury administracyjnej i instytucjonalnej. Umowa Stowarzyszeniowa jest jednym z najbardziej 
zaawansowanych dwustronnych porozumień gospodarczych, jakie kiedykolwiek Unia Europejska 
zdecydowała się zawrzeć z państwem trzecim. Szacuje się, iż w skutek implementacji postanowień umowy 
o wolnym handlu Ukraina przyjmie ok. 60 proc. dorobku prawnego UE. Podpisanie Umowy 
Stowarzyszeniowej pomiędzy UE i Ukrainą zaplanowane było na III Szczyt Partnerstwa Wschodniego w 
Wilnie w listopadzie 2013r., niemniej jednak decyzją ówczesnego prezydenta Ukrainy – Wiktora 
Janukowycza – przygotowania do jej podpisania zostały wstrzymane. W związku z wydarzeniami na 
kijowskim Majdanie, które miały miejsce na przełomie 2013r. i 2014r. Unia Europejska zdecydowała się 
wstępnie podpisać z Ukrainą jedynie polityczną część Umowy, co miało miejsce w marcu 2014r. Obecnie 
trwają przygotowania do podpisania gospodarczej części Umowy Stowarzyszeniowej, co według unijnych 
polityków może nastąpić już w czerwcu 2014r., po przeprowadzonych na Ukrainie wyborach 
prezydenckich. 

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej zdecydowana większość stosunków gospodarczych 
pomiędzy Polską i Ukrainą regulowana jest za pośrednictwem umów zawieranych pomiędzy Ukrainą i Unią 
Europejską. Traktat z Lizbony stanowi, iż Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w zakresie wspólnej 
polityki handlowej, zatem tylko UE może przyjmować akty prawne w sprawach handlowych i zawierać 
międzynarodowe umowy handlowe. Podstawowym aktem prawnym regulującym dwustronne stosunki 
handlowe pomiędzy UE i Ukrainą jest więc obecnie Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (Partnership 
and Cooperation Agreement, PCA), obowiązujące od 1 marca 1998r. W dniu 29 kwietnia 2004r. podpisany 
został protokół rozszerzający zapisy porozumienia m.in. na Polskę. PCA ma zostać w przyszłości zastąpione 
Umową Stowarzyszeniową UE-Ukraina9. 

1. Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy UE-Ukraina 

Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy UE-Ukraina zostało podpisane 14 czerwca 1994r. i weszło w 
życie 1 marca 1998r. Dokument składa się z 11 rozdziałów: postanowienia ogólne, dialog polityczny, handel 
towarami, biznes i inwestycje, legislacja, współpraca gospodarcza, demokracja i prawa człowieka, 
zapobieganie działalności nielegalnej, kultura, pomoc techniczna, postanowienia instytucjonalne i 
końcowe. Umowa stanowi prawną podstawę politycznych, gospodarczych i handlowych stosunków 
pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Ustanawia regularny dialog dwustronny pomiędzy stronami, 
wprowadza regulacje handlowe oparte na regułach Światowej Organizacji Handlu, zakłada również 
harmonizację prawa ukraińskiego z prawem Unii Europejskiej. Wśród priorytetów porozumienia znalazły 
się ponadto współpraca energetyczna, inwestycje zagraniczne, wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne, ochrona środowiska, transport, współpraca transgraniczna, nauka i technologia. Od 1993r. 

                                                
9
 Prace nad tekstem zostały ukończone w kwietniu 2014r. 
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Ukraina objęta została także Ogólnym Systemem Preferencji Taryfowych, system ten nie objął jednak 
kluczowych z punktu widzenia Kijowa towarów, m.in. żelaza i stali, nawozów, produktów rybnych, zboża, 
nasion, owoców oraz roślin. 

Porozumienie wprowadza swobodny tranzyt towarów przez terytorium Unii Europejskiej i Ukrainy, znosi 
ograniczenia ilościowe na import i eksport towarów oraz dąży do ustanowienia niedyskryminujących 
warunków do współpracy gospodarczej w oparciu o klauzulę najwyższego uprzywilejowania, zgodnie z 
którą strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnych uprawnień nie mniejszych niż jakiemukolwiek 
innemu państwu, z którym prowadzi wymianę handlową. Zarówno UE jak i Ukraina zastrzegają sobie prawo 
do wprowadzenia ograniczeń w imporcie, eksporcie oraz tranzycie towarów ze względów moralności 
publicznej, ochrony zdrowia i życia, ochrony zasobów naturalnych, ochrony dóbr kultury oraz ochrony 
własności intelektualnej. W odniesieniu do współpracy biznesowej i inwestycyjnej dokument reguluje 
warunki podejmowania pracy na terenie obu stron, zakładania przedsiębiorstw zgodnie z klauzulą 
najwyższego uprzywilejowania, a także warunków świadczenia usług transgranicznych. 

Porozumienie ustanawia Radę Współpracy na szczeblu ministerialnym, której zadaniem jest nadzorowanie 
implementacji postanowień porozumienia. Rada wspomagana jest w swojej działalności przez Komitet 
Współpracy na szczeblu urzędniczym, który przygotowuje posiedzenia Rady. Umowa powołuje również 
Komitet Współpracy Parlamentarnej, składający się z członków Parlamentu Europejskiego i Rady 
Najwyższej Ukrainy, który może wypracowywać rekomendacje dla Rady. Ponadto obie strony w przypadku 
sporów mogą zwracać się do Rady o wydanie interpretacji zapisów porozumienia. 

2. Współpraca instytucjonalna i prawna Ukrainy z UE 

Istotnym momentem w relacjach pomiędzy Brukselą i Kijowem stało się przystąpienie Ukrainy do 
Światowej Organizacji Handlu w maju 2008r. Akcesja do WTO pociągnęła za sobą konieczność liberalizacji 
wymiany handlowej z zagranicą oraz dostosowania krajowego ustawodawstwa do norm i standardów 
międzynarodowych. Ukraina zobowiązała się do redukcji lub całkowitego zniesienia taryfowych i 
pozataryfowych ograniczeń na rynku towarów i usług, harmonizacji i uproszczenia procedur celnych, a 
także ograniczenia subwencji państwowych, m.in. w sektorze rolno-spożywczym. Ukraińscy producenci 
zostali również objęci obowiązującymi na podstawie WTO mechanizmami ochronnymi. Przystąpienie do 
Światowej Organizacji Handlu otwierało ponadto przed Ukrainą możliwość negocjacji w sprawie 
utworzenia strefy wolnego handlu z Unią Europejską. 

W wyniku największego w historii rozszerzenia (2004/2007) Unia Europejska zdecydowała się pogłębić 
relacje ze swoimi sąsiadami, w tym Ukrainą, inaugurując w 2004 roku Europejską Politykę Sąsiedztwa. 
Proces harmonizacji prawa ukraińskiego oparty został na wspólnie uzgadnianych priorytetach i prowadzić 
miał do dalszego stymulowania handlu oraz współpracy gospodarczej, uwzględniając jednocześnie sytuację 
ekonomiczną poszczególnych krajów sąsiedzkich i ich aktualny poziom dostosowania do unijnego 
prawodawstwa. EPS przewiduje m.in. wzmocnienie współpracy instytucjonalnej, dalszą redukcję barier 
pozataryfowych w handlu, harmonizację przepisów celnych oraz konwergencję z unijnymi przepisami 
sanitarnymi i fitosanitarnymi. Ponadto UE dąży do harmonizacji legislacji w zakresie prawa spółek, 
rachunkowości i audytu. 

Przyjęty w ramach EPS Plan Działania UE-Ukraina wskazuje konkretne kroki, których wykonanie ma się 
przyczynić do pełnego wykorzystania możliwości stworzonych przez PCA. Ukraina zobowiązała się 
dostosować krajowe prawodawstwo do unijnego acquis communautaire w dziedzinach takich jak cła, 
podatki, polityka konkurencji, ochrona własności intelektualnej, zamówienia publiczne oraz polityka 
przedsiębiorczości. Ponadto Plan Działania zakłada liberalizację przepływu w ramach czterech swobód: 
towarów, osób, usług i kapitału. Implementacja postanowień Planu Działania może w sposób znaczący 
zbliżyć ustawodawstwo Ukrainy i Unii Europejskiej. Władze w Kijowie odznaczają się jednak dużą 
wybiórczością w realizacji zaplanowanych reform. 
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W listopadzie 2009r. weszło w życie Porozumienie Stowarzyszeniowe UE-Ukraina, którego zadaniem było 
przygotowanie do wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej. Porozumienie Stowarzyszeniowe określa 
działania, których realizacja jest niezbędna zanim nowa umowa bazowa pomiędzy UE i Ukrainą wejdzie w 
życie i obejmuje m.in. harmonizację legislacji w kwestiach związanych z regułami pochodzenia towarów, 
polityką przedsiębiorczości i ochroną środowiska oraz regulacje techniczne w sektorze przemysłowym. 

Ukraina nawiązała równocześnie współpracę z Unią Europejską na polu instytucjonalnym. Kijów przystąpił 
m.in. do Międzynarodowej Konwencji w Sprawie  Uproszczenia i Harmonizacji Procedur Celnych, 
określającej standardy w zakresie procedur celnych; Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, 
wskazującej obszary w których należy podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju 
małej przedsiębiorczości; a także Traktatu Singapurskiego o Prawie Znaków Towarowych, określającego 
standardy w zakresie proceduralnych aspektów rejestracji znaków towarowych i licencji. Dokonana została 
ponadto reforma kodeksu celnego i kodeksu podatkowego w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej. 
Szczególnym zainteresowaniem Ukrainy cieszy się współpraca sektorowa, zwłaszcza w dziedzinie 
energetyki. Ukraina od 1 lutego 2011r. jest członkiem Wspólnoty Energetycznej, grupującej kraje UE, kraje 
bałkańskie i Mołdawię, jednak brak woli politycznej do przeprowadzania reform wpływa na znaczne 
opóźnienia we wdrażaniu unijnego prawa w tym zakresie. 

3. Dwustronne porozumienia Polska-Ukraina 

Podstawę prawną dwustronnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą stanowią 
następujące umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie 
inwestycji, Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 
oraz Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej. 

Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zakłada 
wzajemne popieranie i dopuszczanie inwestycji z obu krajów na ich terenie zgodnie ze swoim 
prawodawstwem, zapewnienie równego traktowania na terytorium swojego państwa inwestycji 
pochodzących z drugiego umawiającego się kraju oraz przyznanie inwestorom swobodnego transferu 
płatności. Porozumienie stanowi, iż żadna ze stron nie będzie podejmować bezpośrednio ani pośrednio 
działań wywłaszczeniowych lub innych działań o podobnym charakterze w stosunku do inwestorów z 
państwa drugiego, a wynikłe pomiędzy stronami spory będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej. 

Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i 
zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku określa sposoby 
opodatkowania dochodów z nieruchomości, zysków z przedsiębiorstw, transportu międzynarodowego, 
przedsiębiorstw powiązanych, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków ze sprzedaży majątku, 
wolnych zawodów, pracy najemnej, wynagrodzenia dyrektorów, artystów i sportowców, emerytur i rent, 
funkcji publicznych, studentów, pracowników naukowo-badawczych, majątku oraz innych dochodów 
zgodnie z zasadą równego traktowania.  

Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej stanowi, iż obie 
strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i 
sektorach gospodarki na zasadach równości i wzajemnych korzyści. Polska i Ukraina zobowiązują się 
ponadto do sprzyjania powstawania i działalności przedstawicielstw, oddziałów i mieszanych izb 
gospodarczych. Umowa powołuje do życia Polsko-Ukraińską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy 
Gospodarczej, do której zadań należy dokonywanie okresowych ocen wzajemnej współpracy gospodarczej, 
przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie, identyfikacja problemów ograniczających rozwój 
współpracy gospodarczej oraz omawianie kwestii spornych dotyczących stosowania lub interpretacji 
porozumienia. 
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4. Znaczenie DCFTA w kwestiach instytucjonalnych i prawnych 

Porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą wykracza poza klasycznie rozumianą 
strefę wolnego handlu, obejmując aspekty związane z liberalizacją wymiany handlowej, ale również 
harmonizację norm, standardów i prawa handlowego oraz legislacji w sektorach powiązanych z handlem. 
W skład DCFTA wchodzi 15 rozdziałów, 14 aneksów i 3 protokoły. Porozumienie zakłada utworzenie strefy 
wolnego handlu, z pewnymi wyjątkami, w okresie 10 lat od wejścia w życie. 

Rynek towarów 

DCFTA przewiduje zniesienie zdecydowanej większości należności celnych zarówno w imporcie jak i 
eksporcie. W ogólnym rozrachunku Unia Europejska dokona eliminacji 99,1% wartości należności celnych, 
Ukraina – 98.1%. W przypadku towarów przemysłowych eliminacja większości należności celnych nastąpi 
wraz z wejściem w życie DCFTA (poza nielicznymi wyjątkami objętymi okresami przejściowymi). W 
odniesieniu do produktów rolniczych przewidziane zostały natomiast pewne ograniczenia ilościowe. 
Porozumienie obejmuje ponadto eliminację barier pozataryfowych w wymianie handlowej zgodnie z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu. Poza nielicznymi wyjątkami dla ukraińskiego sektora rolniczego i 
metalurgicznego DCFTA zakłada eliminację wszystkich należności wywozowych.  

Instrumenty ochrony handlu 

Zgodnie z porozumieniem ukraińskie przedsiębiorstwa, produkty, usługi i instytucje powinny być 
traktowane na równi z przedsiębiorstwami, produktami, usługami i instytucjami pochodzącymi z krajów 
Unii Europejskiej. DCFTA zakłada jednocześnie zwiększenie przejrzystości stosowanych przez obie strony 
instrumentów ochrony handlu w oparciu o normy Światowej Organizacji Handlu. Zarówno Unia Europejska 
i Ukraina zachowują uprawnienia do wprowadzania ograniczeń w dwustronnej wymianie handlowej ze 
względu na ważny interes publiczny. Ponadto umowa umożliwia Ukrainie stosowanie określonych środków 
ochrony handlu w odniesieniu do importu samochodów osobowych z UE przez okres 15 lat. DCFTA 
ustanawia również instytucję dialogu na szczeblu eksperckim nt. środków ochrony handlu. 

Bariery techniczne 

DCFTA zakłada stopniowe dostosowanie ukraińskich regulacji technicznych i standardów do regulacji i 
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Według szacunków harmonizacja prawa prowadzić ma do 
redukcji barier pozataryfowych w wymianie handlowej pomiędzy obiema stronami o 50% w sektorze 
spożywczym i 35% w pozostałych sektorach w porównaniu z rokiem 2004. Ponadto umowa zawiera 
zobowiązanie o wprowadzeniu w przyszłości, w formie protokołu dodatkowego, porozumienia o ocenie 
zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych jako integralnego elementu DCFTA. Porozumienie 
przewiduje wprowadzanie produktów przemysłowych na rynki sygnatariuszy bez przeprowadzania testów 
zgodności oraz procedur oceny zgodności. 

Standardy sanitarne i fitosanitarne 

Umowa przewiduje dostosowanie ukraińskiego prawodawstwa w zakresie standardów sanitarnych i 
fitosanitarnych do prawodawstwa Unii Europejskiej oraz powołanie dodatkowego podkomitetu, którego 
zadaniem będzie monitoring implementacji prawa zgodnie z zapisami dodatkowych protokołów DCFTA 
oraz norm Światowej Organizacji Handlu. Ponadto porozumienie zakłada utworzenie mechanizmu 
szybkiego ostrzegania w zakresie nagłych wypadków oraz dodatkowego mechanizmu konsultacji w celu 
szybkiego rozwiązywania sporów w zakresie zgodności ze standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi. 

Współpraca celna i ułatwienia w handlu 

Wejście w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą ma się przyczynić do 
wzmocnienia współpracy celnej pomiędzy obiema stronami oraz uproszczenia procedur celnych w celu 
intensyfikacji dwustronnej wymiany gospodarczej w oparciu o zasadę niedyskryminacji. Strony zobowiązują 
się m.in. do zniesienia obowiązku pośrednictwa celnego oraz wprowadzenia jednolitych deklaracji celnych. 
Ponadto Ukraina zobowiązuje się dostosować swoje ustawodawstwo celne do ustawodawstwa celnego 
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Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami DCFTA utworzony zostaje również specjalny komitet ds. współpracy 
celnej. 

Rynek usług 

W ramach DCFTA Ukraina zyskuje dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, zwłaszcza do rynku 
usług. Porozumienie nie przewiduje jednak swobodnego przepływu usług pomiędzy UE i Ukrainą, a w 
formie protokołów dodatkowych dołączone zostały liczne klauzule, głównie po stronie państw 
członkowskich Unii. Umowa zakłada traktowanie biur i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw 
zgodnie z zasadą najwyższego uprzywilejowania, nie gorzej niż biur i przedstawicielstw przedsiębiorstw 
krajowych lub jakiegokolwiek innego państwa trzeciego. Ponadto Ukraina zobowiązuje się dostosować 
krajowe prawodawstwo w zakresie usług finansowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i 
transportowych. Harmonizacja prawa umożliwi ukraińskim przedsiębiorstwom dostęp do wewnętrznego 
rynku Unii Europejskiej we wskazanych sektorach. Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej zyskają z kolei 
dostęp do wymienionych wyżej sektorów ukraińskiej gospodarki na zasadach obowiązujących w UE. 

Przepływ kapitału 

Zgodnie z postanowieniami DCFTA strony zobowiązują się zapewnić niczym nieograniczony przepływ 
kapitału i inwestycji. Niemniej jednak przepisy dotyczące swobodnego przepływu kapitału mogą 
dopuszczać możliwość wprowadzenia dodatkowych środków w celu zapewnienia stabilności systemu 
finansowego. 

Zamówienia publiczne 

Porozumienie o wolnym handlu zakłada całkowitą integrację Ukrainy z unijnym rynkiem zamówień 
publicznych. Oznacza to, iż ukraińskie przedsiębiorstwa zyskają pełny dostęp do zamówień publicznych w 
krajach Unii Europejskiej, a jednocześnie przedsiębiorcy z krajów UE otrzymają pełny dostęp do zamówień 
publicznych na Ukrainie. Strony ponadto zobowiązały się do stworzenia odrębnego mechanizmu 
instytucjonalnego, którego zadaniem będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 
zamówień publicznych. Ukraina w ramach procesu harmonizacji prawa związanego z zamówieniami 
publicznymi zobowiązana będzie do implementacji unijnego acquis w tym zakresie. 

Ochrona własności intelektualnej 

DCFTA kładzie szczególny nacisk na ochronę prawa do własności intelektualnej, w oparciu o zapisy 
Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Porozumienie zakłada 
stosowanie klauzuli najwyższego uprzywilejowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, a jego 
celem jest ochrona, dochodzenie i egzekwowanie praw własności. Ochrona praw własności intelektualnej 
obejmować będzie zarówno prawa autorskie, patenty jak i oznaczenia geograficzne. Część oznaczeń 
geograficznych dotyczących unijnych produktów objęta została jednak okresami przejściowymi, jak np. 
Szampan, Koniak, Porto, Feta. Umowa reguluje również okres obowiązywania praw własności 
intelektualnej oraz procedurę ich rejestracji. 

Ochrona konkurencji 

Umowa o wolnym handlu zakazuje stosowania praktyk mających na celu utrudnianie lub ograniczanie 
konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa oraz nadmiernej koncentracji 
przedsiębiorstw prowadzącej w efekcie do monopolizacji rynku lub znacznego ograniczenia konkurencji na 
terytorium zarówno Unii Europejskiej jak i Ukrainy. Ponadto DCFTA zakłada dostosowanie prawa 
ukraińskiego w zakresie polityki konkurencji do unijnego acquis. Porozumienie wymienia również 
dozwolone formy pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisami DCFTA postanowienia o 
pomocy publicznej nie obejmować będą jednak sektorów rolnictwa oraz rybołówstwa. 

Energia 
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Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą jest pierwszym tego typu porozumieniem na 
świecie, które przewiduje daleko idąca współpracę w dziedzinie energii. Ukraina jako członek Wspólnoty 
Energetycznej już wcześniej zobowiązała się do przyjęcia części unijnego porządku prawnego w sektorze 
energii. DCFTA określa m.in. kwestie związane z tranzytem surowców energetycznych oraz dostępem do 
poszukiwania i wydobywania węglowodorów. Strony zobowiązują się do m.in. urynkowienia cen energii 
oraz ustanowienia niezależnego regulatora, którego celem byłoby zapewnienie konkurencyjnego i 
efektywnie funkcjonującego rynku gazu oraz energii elektrycznej. Ponadto DCFTA wprowadza mechanizm 
wczesnego ostrzegania w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii, a także procedurę 
rozstrzygania sporów w odniesieniu do tranzytu energii. 

Przejrzystość 

Uwzględniając wpływ regulacji prawnych na efektywność wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską i 
Ukrainą DCFTA kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z transparentnością przepisów oraz 
procesów podejmowania decyzji. Strony zobowiązują się m.in. do wzajemnego informowania, wraz ze 
stosownymi wyjaśnieniami oraz uzasadnieniami, na temat środków przedsięwziętych w ramach 
dwustronnej współpracy gospodarczej oraz zapewnienia odpowiedniego okresu pomiędzy uchwaleniem 
oraz wejściem w życie danego aktu prawnego. DCFTA zakłada m.in. utworzenie specjalnych punktów 
kontaktowych, których zadaniem będzie wyjaśnianie kwestii związanych z wejściem w życie nowych 
regulacji prawnych, jak również ustanowienie niezależnych sądów i trybunałów sprawujących jurysdykcję 
nad zapisami porozumienia. 

Zrównoważony rozwój 

DCFTA wskazuje na potrzebę promowania w ramach wymiany handlowej pomiędzy UE i Ukrainą zasad 
zrównoważonego rozwoju. Ukraina zobowiązała się m.in. do przyjęcia standardów Międzynarodowej 
Organizacji Pracy oraz implementacji zapisów zawartych w dwustronnych porozumieniach UE-Ukraina z 
zakresu ochrony środowiska. Ponadto DCFTA wprowadza mechanizm monitoringu oparty na 
zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Każda ze stron zobowiązana jest do desygnowania 
specjalnie utworzonych grup doradczych, które spotykać się będą na corocznym forum poświęconym 
implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. 

Rozstrzyganie sporów 

Umowa o wolnym handlu UE-Ukraina wprowadza mechanizm rozstrzygania sporów bazujący na 
istniejących instrumentach w ramach Światowej Organizacji Handlu. Mechanizm zakłada procedurę 
konsultacji wynikłych sporów w okresie 30 dni od otrzymania oficjalnej prośby w tej kwestii (w 
wyjątkowych przypadkach okres ten zostaje skrócony, dotyczy to zwłaszcza kwestii energetycznych), a 
następnie, jeśli Strony nie doszły do porozumienia, uruchomienie procedury arbitrażowej w formie panelu 
arbitrażowego, którego postanowienia są wiążące dla obu Stron sporu. Zarówno UE jak i Ukraina 
uprawnione są do wprowadzenia proporcjonalnych sankcji przeciwko drugiej stronie w przypadku 
niestosowania się do wyroku panelu arbitrażowego. 

Procedura mediacji 

Wprowadzona przez DCFTA procedura mediacji nie wyklucza możliwości zastosowania mechanizmu 
rozstrzygania sporów. Jej celem jest przede wszystkim znalezienie szybkiego i skutecznego rozwiązania 
wynikłych problemów, nie kontrola legalności wprowadzonych przez jedną ze Stron środków w wymianie 
handlowej. Zarówno UE jak i Ukraina uprawnione są do żądania wszczęcia procedury mediacji w każdej 
chwili, niemniej jednak żądanie takie przedstawione musi zostać na piśmie. Strony w ramach procedury 
mediacji wspomagane są przez wspólnie wybranego lub wylosowanego z zatwierdzonej wcześniej listy 
mediatora, którego propozycje nie mają jednak charakteru wiążącego.  

DCFTA określa ponadto zasady uczestnictwa oraz wsparcia finansowego ze strony Ukrainy dla unijnych 
programów, jak również kontekst instytucjonalny. Umowa przewiduje coroczne spotkania dwustronne w 
formie: szczytu UE-Ukraina; Rady Stowarzyszeniowej na szczeblu ministerialnym, uprawnionej do 
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podejmowania wiążących decyzji; Komitetu Stowarzyszeniowego na szczeblu urzędniczym, którego 
zadaniem będzie wspieranie Rady Stowarzyszeniowej oraz utworzenie Komitetu Parlamentarnego, w skład 
którego wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Najwyższej. Ponadto Umowa 
Stowarzyszeniowa powołuje do życia Platformę Społeczeństwa Obywatelskiego, grupującą przedstawicieli 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i organizacji społecznych z Ukrainy. 

 

5. Wnioski 

 Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską i Ukrainą regulowane są w znacznej większości przy pomocy 
umów zawieranych pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Umowę bazową stanowi obecnie 
Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy, podpisane 14 czerwca 1994 roku, które w przyszłości 
ma zostać zastąpione Umową Stowarzyszeniową UE-Ukraina. 

 Podstawę prawną dwustronnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą stanowią 
Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, 
Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i 
zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz 
Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej. 

 Umowa o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą 
jest pierwszym tego typu porozumieniem w relacjach zewnętrznych UE. Przebudowa systemu 
prawnego i instytucjonalnego zgodnie z unijnymi normami i standardami otwiera przed Ukrainą 
szansę na modernizację, a w dłuższej perspektywie na dalsze zacieśnienie współpracy gospodarczej 
z UE.  

 DCFTA swoim zasięgiem obejmuje szeroki wachlarz kwestii związanych z handlem, współpracą celną 
i ochroną konkurencji. Ze względu na zakres przedmiotowy porozumienia jego implementacja 
będzie procesem niezwykle kosztownym i długotrwałym. Przyjęcie unijnego azquis może się okazać 
niemożliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego ze strony UE. 

 Porozumienie w sposób istotny zmienia dotychczasowe warunki wymiany handlowej pomiędzy UE i 
Ukrainą. Wprowadzenie mechanizmów rozstrzygania sporów, w tym procedury arbitrażowej, 
umożliwia skuteczne egzekwowanie ustalonych reguł przez podmioty zagraniczne. 



39 
 

Aneks   

Tabela 1. Stawki celne dla głównych towarów eksportowych Ukrainy w ramach DCFTA 

Produkt 
Aktualna stawka celna  

dla Ukrainy 

Stawka celna dla Ukrainy  

w ramach DCFTA 

Produkty rolnicze 

Warzywa, owoce, orzechy Max. 20,8% + 8,4€ /100 kg 0% 

Pszenica Max. 186€ 

0% dla pierwszych 950 tys. 

ton (wzrost do poziomu 1 mln 

ton w okresie 5 lat) 

Kukurydza Max. 94€ 

0% dla pierwszych 400 tys. 

ton (wzrost do poziomu 650 

tys. ton w okresie 5 lat) 

Soja, nasiona, olej z pestek Max. 9,6% 0% 

Wyroby czekoladowe Max. 43% 

0% dla pierwszych 2 tys. ton 

(wzrost do poziomu 3 tys. ton 

w okresie 5 lat) 

Soki owocowe Max. 33,6% + 20,6€ /100 kg 

0% dla pierwszych 10 tys. ton 

(wzrost do poziomu 20 tys. 

ton w okresie 5 lat) 

Alkohol Max. 1€ / %alk. /hl + 6,4€ /hl 

0% dla pierwszych 27 tys. ton 

(wzrost do poziomu 100 tys. 

ton w okresie 5 lat) 

Produkty nierolnicze 

Produkty mineralne Max. 2,6€ /t 0% (okres przejściowy 3 lata) 

Produkty chemiczne Max. 17,3% 0% (okres przejściowy 7 lat) 

Plastik Max. 6,5% 0% (okres przejściowy 3 lata) 

Drewno, produkty 

drewniane 
Max. 10% 0% (okres przejściowy 5 lat) 

Tekstylia, odzież Max. 12% 0% 

Maszyny, urządzenia 

elektryczne 
Max. 14% 0% (okres przejściowy 7 lat) 

Pojazdy transportowe Max. 7,7% 0% 

Urządzenia medyczne Max. 5,6% 0% 

Urządzenia sportowe Max. 4,7% 0% 
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Tabela 2. Harmonogram dostosowania ukraińskich regulacji technicznych i standardów do regulacji i standardów UE  

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 bezpieczeństwa towarów; 

 wymagań dotyczących akredytacji i nadzoru w 

zakresie handlu towarami; 

 ram prawnych wprowadzania towarów do 

obrotu; 

 jednostek miary; 

 odpowiedzialności za wadliwe produkty. 

W ciągu jednego roku od wejścia 

w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 sektora maszynowego; 

 sektora elektromagnetycznego; 

 prostych zbiorników ciśnieniowych; 

 przenośnych urządzeń ciśnieniowych; 

 wind; 

 bezpieczeństwa zabawek; 

 urządzeń elektrycznych; 

 wymogów dot. kotłów opalanych paliwem 

płynnym lub gazowym; 

 urządzeń spalających paliwa gazowe; 

 sprzętu do ochrony osobistej; 

 efektywności energetycznej domowych 

chłodziarek i zamrażarek; 

 sprzętu morskiego. 

W ciągu dwóch lat od wejścia  

w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 urządzeń ciśnieniowych; 

 ręcznych urządzeń ważących; 

 urządzeń medycznych; 

 urządzeń medycznych używanych do 

implantacji; 

 urządzeń medycznych używanych w procesie 

diagnostyki in-vitro; 

 urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użycia w miejscach 

zagrożonych wybuchem; 

 pasażerskich kolei linowych; 

 opakowań i odpadów; 

 materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego. 

W ciągu trzech lat od wejścia  

w życie umowy o wolnym handlu 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 sprzętu radiowego i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz reguł uznawania ich 

zgodności; 

 łodzi rekreacyjnych. 

W ciągu czterech lat od wejścia  

w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie: W ciągu pięciu lat od wejścia  
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 urządzeń pomiarowych; 

 oznaczania oraz informacji dotyczących zużycia 

energii przez produkty; 

 kolei dużych prędkości. 

w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie materiałów 

budowlanych. 
Do końca roku 2020. 

 

Harmonizacja ukraińskich przepisów celnych 

Kodeks celny UE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny). 

Przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia, z wyłączeniem artykułów: 1, 3, 10, 13 §3, 17, 25, 26, 28, 33, 

34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183, 184, 185, 186 i 187, powinny zostać włączone do 

ukraińskiego porządku prawnego w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

Wspólna procedura tranzytowa 

Konwencja z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej. 

Konwencja z dnia 20 maja 1987r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym. 

Przepisy wyżej wymienionych konwencji powinny zostać włączone do ukraińskiego porządku prawnego w 

okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

System zwolnień celnych 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009r. ustanawiające wspólnotowy system 
zwolnień celnych. 

Przepisy Tytułu I i Tytułu II wyżej wymienionego rozporządzenia powinny zostać włączone do 

ukraińskiego porządku prawnego w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

Ochrona własności intelektualnej 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003r. dotyczące działań organów celnych 
skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz 
środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004r. ustalające przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko 
towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków 
podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. 

Przepisy wyżej wymienionych rozporządzeń powinny zostać włączone do ukraińskiego porządku prawnego 

w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 
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Odstępstwa w ramach ukraińskiego rynku usług 

Własność gruntów 

Obcokrajowcy oraz osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego nie mają prawa do nabywania 
gruntów rolnych, nieodpłatnego nabywania działek będących własnością Państwa lub mieniem 
komunalnym, ani prywatyzowania działek oddanych im wcześniej do użytku. 

Zagraniczne osoby prawne mogą nabywać jedynie grunty nierolnicze. Nabycie, kupno, wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne wymaga uzyskania zezwolenia. 

Leśnictwo 

Obszary leśne mogą być własnością tylko ukraińskich osób fizycznych lub prawnych. 

Nabywanie majątku państwowego 

Przedsiębiorstwa i agencje rządowe, w których własność państwowa przekracza dopuszczalny poziom 25%, 
nie są uprawnione do udziału w prywatyzacji ukraińskich przedsiębiorstw. 

Usługi notarialne 

Tylko obywatele Ukrainy mają prawo świadczyć usługi notarialne. 

Usługi medyczne i dentystyczne, prywatne usługi świadczone przez położne, pielęgniarki, 
fizjoterapeutów i personel paramedyczny 

Obcokrajowcy świadczący usługi muszą posiadać kwalifikacje wynikające z ukraińskiego prawodawstwa 
oraz posługiwać się językiem ukraińskim. 

Usługi pocztowe i kurierskie 

Zezwolenia mogą wymagać usługi pocztowe i kurierskie w zakresie dostarczania: adresowanych form 
komunikacji na dowolnych nośnikach fizycznych, adresowanych paczek i pakietów, adresowanych 
produktów prasowych. 

Edukacja 

Zgodnie z ukraińskim prawodawstwem jedynie osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie może zarządzać 
instytucją edukacyjną, bez względu na formę własności.  

Usługi finansowe 

Emisja wszelkiego rodzaju papierów wartościowych musi być prowadzona pod nadzorem osób prawnych 
funkcjonujących wyłącznie w obszarze papierów wartościowych, lub banku. 

Usługi sportowe i kulturalne 

W przypadku dostępu do subsydiów związanych z usługami kinowymi nie ma zastosowania klauzula 
najwyższego uprzywilejowania. Inwestycje zagraniczne w obszarze agencji prasowych nie mogą 
przekroczyć poziomu 35%. 

Śródlądowy transport morski, transport powietrzny, transport kolejowy 

W odniesieniu do powyższych sektorów transportu nie znajduje zastosowania klauzula najwyższego 
uprzywilejowania. 

Transport drogowy 

Usługi transportu osobowego i towarowego mogą być świadczone jedynie przez osoby prawne. 
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IV. Handel towarami i usługami między Polską a Ukrainą – bariery i perspektywy 

1. Analiza współpracy handlowej Ukrainy i Polski w latach 2004-2013 

Współpraca polsko-ukraińska w zakresie wymiany handlowej rozwijała się bardzo dynamicznie na 
przestrzeni ostatnich lat. Z punktu widzenia ukraińskiej statystyki handlowej, kraje UE są drugim, po Rosji, 
partnerem handlowym Ukrainy. W 2013 roku wśród wszystkich państw Unii Europejskiej najwięcej 
towarów zostało wyeksportowanych do Polski, a na tle wszystkich gospodarek świata Polska znajduje się 
na 5. miejscu po Rosji, Turcji, Chinach i Egipcie. Analizując import Polska obecnie również zajmuje dość 
wysoką 4 pozycję wśród partnerów handlowych Ukrainy, wyprzedza ją tylko Rosja, Chiny i 
Niemcy10.Według danych za trzy kwartały 2013 roku, wśród partnerów handlowych Polski kolejne pozycje 
po Niemczech zajmowały w eksporcie – Wielka Brytania (6,5%), Czechy (6,1%), Francja (5,6%), Rosja (5,4%), 
Włochy (4,3%), Holandia (4,0%) i na 8. miejscu Ukraina (2,8%). Z kolei import Polski z Ukrainy w 2013 roku 
wyniósł 1,581 mln dolarów (1,1%) i uplasował ją na 21 miejscu11. 

Według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy w 2005 roku po raz drugi od czasów uzyskania 
niepodległości Ukraina zanotowała ujemne saldo bilansu handlowego (pierwszy raz był w 1998 roku 
wskutek rosyjskiego kryzysu finansowego). Import towarów z Polski w porównaniu do roku 2004 wzrósł o 
ponad 45%, gdy eksport jedynie o 3%. Był to moment przełomowy, po którym wartość eksportowanych 
towarów nigdy nie przekroczyła wartości importu. Z kolei ze względu na wyższą dynamikę wzrostu 
polskiego eksportu na Ukrainę nad importem z tego kraju Polska przez dłuższy czas uzyskiwała dodatnie 
saldo w obrotach handlowych (według danych GUS na koniec 2013 r. saldo to wyniosło prawie 3,5 mld 
USD). 

Między statystykami ukraińskimi dostarczanymi przez Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy a danymi 
lustrzanymi polskimi występują od lat spore rozbieżności, które przedstawia tabela 1. Eksperci, którzy 
dokonali porównania danych doszli do wniosku, iż różnice między ukraińskim importem i polskim 
eksportem, które występują prawie w każdej kategorii towarów, miały przede wszystkim charakter różnic 
metodologicznych. W Polsce zbiór danych o obrotach z zagranicą przeliczany jest zgodnie z metodologią 
Departamentu Statystyki ONZ i bazuje na formule handlu zagranicznego, z kolei na Ukrainie - na formule 
handlu generalnego. Inną przyczyną było błędne wypełnienie dokumentów statystycznych SAD12. 
 

Tabela 1. Obroty handlowe Polski i Ukrainy w statystyce lustrzanej w latach 2004-2013 (w mln USD) 

Źródło: GUS, Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy (UKRSTAT) 

                                                
10Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.org 
11GUS, Handel zagraniczny I-IX 2013 r., s. 16. 
12Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu 
między Unią Europejską a Ukrainą, Warszawa2002, s. 55. 

 
Dane z Polski (GUS) Dane z Ukrainy (UKRSTAT) 

 
eksport  ∆ import ∆ saldo eksport  ∆ import ∆ saldo 

2004 2023,4   1038,5   984,9 979,9   968,7   11,2 

2005 2588,2 28% 1021,0 -2% 1567,2 1010,9 3% 1406,7 45% -395,8 

2006 3967,8 53% 1319,4 29% 2648,4 1344,5 33% 2109,1 50% -764,6 

2007 5511,3 39% 1693,5 28% 3817,8 1636,9 22% 2920,5 38% -1283,6 

2008 6436,7 17% 2351,7 39% 4085,0 2338,3 43% 4280,3 47% -1942 

2009 3433,2 -47% 1153,1 -51% 2280,1 1213,1 -48% 2170,3 -49% -957,2 

2010 3917,3 14% 1818,6 58% 2098,7 1787,2 47% 2788,9 29% -1001,7 

2011 4688,0 20% 2791,8 54% 1896,2 2794,1 56% 3183,4 14% -389,3 

2012 5272,5 12% 2553,2 -9% 2719,3 2576,2 -8% 3567,1 12% -990,9 

2013 5718,5 8% 2219,8 -13% 3498,7 2547,8 -1% 4068,7 14% -1520,9 
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Warto zaznaczyć, iż w latach 2004-2013 eksport Polski z Ukrainy zgodnie z danymi GUS jest znacząco 
większy od danych UKRSTAT dotyczących importu Ukrainy z Polski. Z kolei w przypadku importu Polski na 
Ukrainę różnice są stosunkowo niewielkie. Rozbieżności te mają wyraźny wpływ na saldo bilansu 
handlowego przedstawiającego współpracę handlową Polski i Ukrainy, gdzie w perspektywie każdego z 
krajów w 2004 roku zanotowano nadwyżkę eksportu nad importem. W kolejnych latach statystyki 
handlowe obu krajów wyraźnie wskazywały, iż w latach 2005-2013 Ukraina zanotowała deficyt handlowy 
przy współpracy z Polską, natomiast Polska w każdym roku miała nadwyżkę eksportu nad importem.  

Zaczynając od 2004 roku eksport towarów do Polski systematycznie wzrastał aż do roku 2009, gdzie 
wskutek kryzysu gospodarczego spadł prawie o połowę w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od 
2010 r. spadek w polsko-ukraińskich obrotach towarowych został zahamowany, a wzajemna wymiana 
towarowa ponownie zaczęła rosnąć. Według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy w 2010 
ukraiński eksport wzrósł odpowiednio 47% (58% GUS), a w 2011 aż o 56% (54% GUS). Lata 2012 i 2013 
cechował spadek eksportu towarów do Polski, a jego wartość na koniec 2013 roku wyniosła 2547,8 mln 
USD (2219,8 mln USD według GUS). Warto zaznaczyć, iż według danych ukraińskich eksport towarów do 
Polski spadł jedynie o 1%, natomiast bazując na danych polskich, import z Ukrainy spadł aż o 13% w 
stosunku do roku poprzedniego. Z kolei import towarów z Polski według danych ukraińskich wzrósł o 14%, 
natomiast dane z GUS podają wzrost eksportu na Ukrainę o 8%. Import towarów cechuje się tendencją 
wzrostową, z wyjątkiem roku 2009, gdzie jego wartość była znacząco niższa w stosunku do roku 2008. 
Import towarów w 2013 roku osiągnął wartość 4068,7 mln USD (5718,5 mln USD według GUS) i 
przewyższył eksport o 60% (według GUS aż o 158%), co było skutkiem deficytu handlowego dla Ukrainy na 
kwotę ok. 1520,9 mln USD (GUS - 3498,7 mln USD). Analizując dane miesięczne za rok 2013 można 
zaobserwować, iż najmniejszą wartość zarówno eksportu, jak i importu mamy w styczniu i lutym. Z kolei 
najwyższą wartość w przypadku eksportu obserwujemy w marcu i kwietniu, a w przypadku importu - we 
wrześniu i październiku.  

Wykres 1. Obroty handlowe Polski i Ukrainy w statystyce lustrzanej w latach 2004-2013 (w mln USD).

 

Źródło: GUS, Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy (UKRSTAT) 

W 2013 roku według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy największy udział w eksporcie 
towarów do Polski zajmują metale nieszlachetne i wyroby z nich (27%), następnie produkty mineralne 
(22%), maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektryczny (13%), produkty spożywcze (10,47%), podukty 
pochodzenia roślinnego (7,36%). W porównaniu do roku 2012 wzrost eksportu zanotowano w przypadku: 
zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego (79%); dzieł sztuki (55%); maszyn, narzędzi i 
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urządzeń (41%); obuwia, nakryć głowy i parasolek (32%); skór i wyrobów z nich (32%); ścieru drzewnego, 
papieru i artykułów z nich wyrabianych (27%). Wartość eksportu znacznie spadła w stosunku do roku 
poprzedniego dla następujących grup towarowych: sprzęt transportowy (52%), tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego (43%); produkty przemysłu chemicznego (42%); produkty pochodzenia roślinnego 
(23%) oraz drewno i wyroby z drewna (19%). Sytuacja w imporcie była nieco odmienna, znacząco wzrósł 
import z Polski kamieni szlachetnych i półszlachetnych (121%); skór i wyrobów z nich (117%); obuwia, 
nakryć głowy i parasolek (49%); produktów mineralnych (44%), maszyn i urządzeń (28%). Z kolei widoczny 
spadek importu zanotowano w przypadku dzieł sztuki (65%) oraz tłuszczów i olei pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego (16%). Do najczęściej importowanych towarów z Polski na Ukrainę należą: produkty mineralne 
(17%), maszyny i urządzenia (16%), produkty przemysłu chemicznego (12%) oraz tworzywa sztuczne i 
wyroby z nich wytwarzane (11%)13. 

Z tabeli 2 wynika, że w latach 2012-2013 sytuacja dotycząca eksportu i importu poszczególnych towarów 
jest bardzo zbliżona. Jedynie eksport produktów mineralnych zmienił saldo z dodatniego na ujemne oraz 
dzieła sztuki z deficytu na nadwyżkę. Analizując 2013 rok, nadwyżkę eksportu nad importem mamy w 
przypadku następujących kategorii towarów: tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; metale 
nieszlachetne i wyroby z nich wytworzone; produkty spożywcze; produkty pochodzenia roślinnego; 
drewmo i wyroby z drewna; skóry i artykuły z nich wytworzone; obuwie, nakrycia głowy i parasole; dzieła 
sztuki; pozostałe towary. Deficyt handlowy w 2013 roku tworzony był m.in. przez maszyny i urządzenia; 
produkty przemysłu chemicznego; różne wyroby przemysłowe; materiały i artykuły włókiennicze; ścier 
drzewny, papier, tektura i artukuły z nich wytworzone; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 
zwierzęcego; tworzywa sztuczne i wyroby z nich wytworzone; sprzęt transportowy; przyrządy i aparatura, 
narzędzia optyczne; wyroby z kamienia, gipsu i cementu; towary zakupione w portach;perły, kamienie 
szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich wytworzone. 

W ostatnich dwóch latach do najważniejszych pozycji po stronie ukraińskiego eksportu do Polski zaliczyć 
należy: metale nieszlachetne i wyroby z nich wytworzone; produkty mineralne; maszyny i urządzenia oraz 
produkty spożywcze (wykres 2). 

 
Wykres 2. Udział wybranych kategorii towarów w całości eksportu z Ukrainy do Polski w latach 2012-2013 

                                                
13Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.org. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy. 

Z wykresu 3 wynika, iż w latach 2012-2013 w strukturze towarowej ukraińskiego importu z Polski 
dominowały produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne i wyroby z nich 
wytworzone, metale nieszlachetne i wyroby z nich wytworzone, a także różne rodzaje maszyn i narzędzi. 

 

Wykres 3. Udział wybranych kategorii towarów w całości importu UA-PL w latach 2012-2013. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy 

W celu porównania wartości statystycznych publikowanych przez GUS i UKRSTAT została opracowana 
tabela3, zawierająca szczegółowe informacje o obrotach towarowych Polski i Ukrainy według 
nomenklatury CN14. Ze statystyk lustrzanych za 2012 rok wynika, iż największe różnice w wartości 
ukraińskiego eksportu i polskiego importu były zanotowane w takich kategoriach jak: maszyny i urządzenia, 
sprzęt elektrotechniczny - Polska zanotowała wyższy import z Ukrainy o ponad 110 mln USD; produkty 
mineralne - według danych ukraińskich eksport wyniósł o 81 mln USD więcej niż podaje GUS; produkty 
pochodzenia roślinnego - różnica o ponad 72 mln USD po stronie ukraińskiego eksportu. Z kolei analizując 
import towarów z Polski i z drugiej strony eksport na Ukrainę największa różnica w wartości należy do 
kategorii maszyny i urządzenia, gdzie wartość ukraińskiego importu była o ponad 399 mln USD niższa od 
odnotowanej przez GUS wartości polskiego eksportu. Na drugim miejscu znalazl się sprzęt transportowy, 
którego polski eksport przewyższył ukraiński import o ponad 350 mln USD. 

Z perspektywy rozbieżności między danymi zdecydowanie przodują dzieła sztuki, gdzie polski eksport jest o 
40997% wyższy od ukraińskiego importu, jak również polski import jest o 1215% wyższy od wartości 
ukraińskiego eksportu. Kolejne miesce zajmuje kategoria obuwie, nakrycia, parasolki, gdzie polski eksport 
był o 2721% większy od odnotowanego w tym czasie ukraińskiego importu, podonie sytuacja wygląda w 
przypadku skór i artykułów z nich, gdzie różnica wynosiła 2234%. Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji może 
być przede wszystkim wysoki poziom korupcji charakterystyczny dla Ukrainy. 

                                                
14Scalona Nomenklatura (Combined Nomenclature – CN) to system katalogowania towarów w obrocie handlowym Unii 
Europejskiej. Stosuje się ją dla potrzeb ewidencyjnych oraz w postępowaniu celnym. 

javascript:void(0)
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Tabela 2. Eksport towarów z Ukrainy do Polski oraz import z Polski na Ukrainę w latach 2012-2013 z podziałem na kategorie (w tys. USD) 

  

2013 2012     

eksport import 
saldo 

eksport import 
saldo  

eksport import 

w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % ∆2013/2012 ∆2013/2012 

Łącznie 2547823,1 100,00% 4068686,0 100,00% -1520862,9 2575520 100,00% 3566986 100,00% -991465,8 -1,08% 14,07% 

Metale nieszlachetne i wyroby z nich 687750,3 26,99% 379020,2 9,32% 308730,1 660846,8 25,65% 358765,6 10,06% 302081,2 4,07% 5,65% 

Produkty mineralne 559237,6 21,95% 685107,6 16,84% -125870 549801,7 21,34% 476778,2 13,37% 73023,5 1,72% 43,70% 

Maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny 

338989,4 13,31% 669167,2 16,45% -330177,8 241284,4 9,37% 521045 14,61% -279760,6 40,49% 28,43% 

Produkty spożywcze 266883,9 10,47% 198233,8 4,87% 68650,1 268452,6 10,42% 175862,6 4,93% 92590,0 -0,58% 12,72% 

Produkty pochodzenia roślinnego 187472,3 7,36% 112396,1 2,76% 75076,2 242021,4 9,39% 101612,1 2,85% 140409,3 -22,54% 10,61% 

Drewno i wyroby z drewna 103851,8 4,08% 97323,7 2,39% 6528,1 127869,6 4,96% 90416,8 2,53% 37452,8 -18,78% 7,64% 

Produkty przemysłu chemicznego 92912,2 3,65% 500386,3 12,30% -407474,1 159004,3 6,17% 486432,7 13,64% -327428,4 -41,57% 2,87% 

Różne artykuły przemysłowe 62943 2,47% 67938,8 1,67% -4995,8 51821,8 2,01% 68751,7 1,93% -16929,9 21,46% -1,18% 

Tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego oraz roślinnego 

60454,6 2,37% 2138,9 0,05% 58315,7 105203,6 4,08% 2549,0 0,07% 102654,6 -42,54% -16,09% 

Materiały i artykuły włókiennicze 39605,3 1,55% 91476,1 2,25% -51870,8 41056,1 1,59% 78999,5 2,21% -37943,4 -3,53% 15,79% 

Skóry i artykuły z nich 38229,3 1,50% 5144,9 0,13% 33084,4 29030,5 1,13% 2373,3 0,07% 26657,2 31,69% 116,78% 

Ścier drzewny, papier, tektura i 
artykuły z nich 

30948,7 1,21% 356080,4 8,75% -325131,7 24447,8 0,95% 314253 8,81% -289805,2 26,59% 13,31% 

Obuwie, nakrycia głowy, parasole 28443,7 1,12% 3923,3 0,10% 24520,4 21509,2 0,83% 2630,4 0,07% 18878,8 32,24% 49,15% 

Zwierzęta żywe i produkty 
pochodzenia zwierzęcego 

13875,4 0,54% 148611,9 3,65% -134736,5 7747 0,30% 163069,1 4,57% -155322,1 79,11% -8,87% 

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 10751,5 0,42% 460066,1 11,31% -449314,6 9609,7 0,37% 439922,9 12,33% -430313,2 11,88% 4,58% 

Sprzęt transportowy 8987,4 0,35% 180114,9 4,43% -171127,5 18700,8 0,73% 182583,5 5,12% -163882,7 -51,94% -1,35% 

Przyrządy i aparatura, aparaty 
fotograficzne, narzędzia optyczne, itp. 

8742,5 0,34% 20785,4 0,51% -12042,9 11081,2 0,43% 17252,6 0,48% -6171,4 -21,11% 20,48% 

Wyroby z kamienia, gipsu i cementu, 
szkło 

6116,7 0,24% 67196,4 1,65% -61079,7 5451,5 0,21% 60356,2 1,69% -54904,7 12,20% 11,33% 

Towary zakupione w portach 137,3 0,01% 21119,7 0,52% -20982,4 495,5 0,02% 22475,7 0,63% -21980,2 -72,29% -6,03% 

Dzieła sztuki 22,1 0,00% 10,4 0,00% 11,7 14,3 0,00% 29,3 0,00% -15,0 54,55% -64,51% 

Perły, kamienie szlachetne, metale 
szlachetne i artykuły z nich 

15,9 0,00% 1827,8 0,04% -1811,9 69,8 0,00% 826,1 0,02% -756,3 -77,22% 121,26% 
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Pozostałe towary 1452,2 0,06% 616 0,02% 836,2 675,9 0,03% 111,1 0,00% 564,8 114,85% 454,46% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy 

 
Tabela 3. Obroty handlowe Polski i Ukrainy w statystyce lustrzanej z podziałem na kategorie (w tys. USD). 

 2012 rok 

Dane z Ukrainy (UKRSTAT) Dane z Polski (GUS) różnica między 
saldami eksport import 

saldo 
eksport import 

saldo 
w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % w % 

Łącznie 2 575 520 100,00% 3 566 986 100,00% -991 466 5 272 537 100,00% 2 553 233 100,00% 2 719 304 174,27% 

Metale nieszlachetne i wyroby z nich 660 847 25,65% 358 766 10,06% 302 081 479 572 9,10% 721 925 28,27% -242 353 24,65% 

Produkty mineralne 549 802 21,34% 476 778 13,37% 73 023 477 036 9,05% 631 147 24,72% -154 111 111,04% 

Maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny 

241 284 9,37% 521 045 14,61% -279 761 920 481 17,46% 130 545 5,11% 789 936 182,36% 

Przetwory spożywcze 268 453 10,42% 175 863 4,93% 92 590 212 053 4,02% 213 346 8,36% -1 293 7060,87% 

Produkty pochodzenia roślinnego 242 021 9,39% 101 612 2,85% 140 409 242 659 4,60% 313 646 12,28% -70 987 97,80% 

Drewno i wyroby z drewna 127 870 4,96% 90 417 2,53% 37 453 95 139 1,80% 138 835 5,44% -43 696 16,67% 

Produkty przemysłu chemicznego 159 004 6,17% 486 433 13,64% -327 428 476 381 9,04% 174 252 6,82% 302 129 8,37% 

Różne artykuły przemysłowe 51 822 2,01% 68 752 1,93% -16 930 248 326 4,71% 24 153 0,95% 224 173 1224,12% 

Tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego oraz roślinnego 

105 204 4,08% 2 549 0,07% 102 655 2 209 0,04% 115 757 4,53% -113 548 10,61% 

Materiały i artykuły włókiennicze 41 056 1,59% 79 000 2,21% -37 943 284 463 5,40% 11 687 0,46% 272 776 618,90% 

Skóry i artykuły z nich 29 031 1,13% 2 373 0,07% 26 657 50 651 0,96% 7 388 0,29% 43 263 62,29% 

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły 
z nich 

24 448 0,95% 314 253 8,81% -289 805 195 501 3,71% 12 060 0,47% 183 441 57,98% 

Obuwie, nakrycia głowy, parasole 21 509 0,83% 2 630 0,07% 18 879 68 948 1,31% 788 0,03% 68 160 9,61% 

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

7 747 0,30% 163 069 4,57% -155 322 185 314 3,51% 15 058 0,59% 170 256 9,61% 

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 9 610 0,37% 439 923 12,33% -430 313 522 689 9,91% 9 377 0,37% 513 312 19,29% 

Sprzęt transportowy 18 701 0,73% 182 584 5,12% -163 883 533 468 10,12% 13 959 0,55% 519 509 217,00% 

Przyrządy i aparatura, aparaty 
fotograficzne, narzędzia optyczne, itp. 

11 081 0,43% 17 253 0,48% -6 171 85 662 1,62% 940 0,04% 84 722 1272,82% 

Wyroby z kamienia, gipsu i cementu, 
szkło 

5 452 0,21% 60 356 1,69% -54 905 173 811 3,30% 18 137 0,71% 155 674 183,53% 

Dzieła sztuki 14 0,00% 29 0,00% -15 11 977 0,23% 188 0,01% 11 789 59086,67% 
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Perły, kamienie szlachetne, metale 
szlachetne i artykuły z nich 

70 0,00% 826 0,02% -756 5 817 0,11% 41 0,00% 5 776 663,72% 

Pozostałe towary 676 0,03% 111 0,00% 565 380 0,01% 4 0,00% 376 481,98% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy; GUS, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2013.
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W ostatnich latach istotną rolę na tle współpracy międzynarodowej Ukrainy i Polski odgrywa handel 
usługami. Świadczy o tym m.in. odnotowane w 2013 roku po stronie ukraińskiej dodatnie saldo handlowe, 
które wystąpiło po raz pierwszy od 2004 roku. Łączny eksport usług do Polski wyniósł w 2013 roku 
213277,3 tys. USD, co stanowi dwukrotność w stosunku do roku poprzedniego(wykres 4). Z kolei wartość 
importu w porównaniu do 2012 roku spadła o 24% i w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 165563,5 
tys. USD. Tak duży wzrost eksportu, jak również spadek importu doprowadziły do powstania dodatniego 
salda handlowego, które wyniosło 47 713,8 tys. USD. 

Wykres 4. Ukraiński eksport do Polski oraz import z Polski w latach 2004-2013 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

Ukraina z roku na rok wprowadza różnego rodzaju zmiany w zakresie prezentowania danych 
statystycznych, mające na celu dostosowanie statystyk Ukrainy do standardów światowych. Jednym z 
takich kroków było zatwierdzenie 27 lutego 2013 roku Klasyfikacji Usług Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej (KZEP). Dzieli ona usługi na dwanaście głównych kategorii, zgodnie z którymi zaczynając od I 
kwartału 2013 roku jest prowadzona statystyka handlu usługami między Ukrainą a innymi państwami 
świata. W tabeli 5. widać, iż największy udział w całości eksportu mają usługi w zakresie wykonania i 
przygotowania produktów (37,15%) oraz usługi transportowe (35,06%). W przypadku importu usług z 
Polski pierwsze miejsce zajmują usługi transportowe (43,57%), drugie miejsce przypada usługom 
biznesowym (18,77%), na trzecim miejscu znajdują się usługi turystyczne (11,63%). Duży wpływ na 
dodatnie saldo ma wartość eksportu w zakresie wykonania i przygotowania produktów, która stanowi 37% 
usług łącznie. Eksport przewyższa import również w przypadku następujących kategorii: usługi 
transportowe; usługi budowlane; usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne; oraz usługi 
kulturalne i rekreacyjne skierowane do osób prywatnych. 

W 2013 roku udział eksportu usług w całości eksportu Ukrainy do Polski wzrósł o 2,5% i wyniósł 7,7%. Od 
2004 roku można zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową eksportu zarówno towarów jak i usług 
(wyjątkiem jest 2009 rok, gdzie zarówno eksport, jak i import obniżył się dwukrotnie wskutek kryzysu 
gospodarczego). W roku 2013 zaś zaobserwowano spadek w imporcie usług, który mógł być spowodowany 
szybkim wzrostem cen. 
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Tabela 5. Ukraiński eksport do Polski oraz import z Polski w 2013 roku. 

rok 2013 
eksport import 

saldo 
w tys. USD udział, % w tys. USD udział, % 

Łącznie 213277,3 100% 165563,5 100% 47713,8 

Usługi w zakresie wykonania i 
przygotowania produktów

15
 

79229,2 37,15% 180,1 0,11% 79049,0 

Usługi w zakresie remontu i obsługi 
technicznej, nie ujęte w innych 
kategoriach 

4613,9 2,16% 8317,9 5,02% -3704,1 

Usługi transportowe 74767,6 35,06% 72140,1 43,57% 2627,6 

Usługi turystyczne 11947,0 5,60% 19251,9 11,63% -7305,0 

Usługi budowlane 2543,5 1,19% 1530,2 0,92% 1013,3 

Usługi ubezpieczeniowe 1445,1 0,68% 9198,1 5,56% -7753,0 

Usługi finansowe 239,7 0,11% 1449,4 0,88% -1209,7 

Usługi w zakresie wykorzystania 
wartości niematerialnych i prawnych 

163,0 0,08% 6227,5 3,76% -6064,5 

Usługi telekomunikacyjne, 
komputerowe i informacyjne 

17186,4 8,06% 12983,6 7,84% 4202,8 

Usługi biznesowe 20237,1 9,49% 31075,6 18,77% -10838,5 

Usługi kulturalne i rekreacyjne 
osobom prywatnym 

547,8 0,26% 94,0 0,06% 453,7 

Usługi państwowe 357,2 0,17% 3115,0 1,88% -2757,9 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy 

Z punktu polskiej gospodarki wysoka dynamika wzrostu poziomu eksportu na Ukrainę spowodowała, iż kraj 
ten stał się ważnym odbiorcą polskich towarów. Z drugiej strony udział Ukrainy w łącznym polskim 
imporcie wciąż pozostaje nieznaczny. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Państwowy Komitet 
Statystyki Ukrainy, w styczniu-lutym 2014r. obroty towarowe Ukrainy z Polską wyniosły 918,2 mln USD 
(spadek zaledwie o 0,4% w porównaniu do poziomu obrotów z okresu styczeń-luty 2013 r.), w tym eksport 
towarów z Ukrainy do Polski wyniósł 487,6 mln USD (wzrost o 17,8%), a import zagranicznych towarów do 
Ukrainy – 430,6 mln USD (spadek o 15,3%). W rezultacie w wymianie towarowej Ukrainy z zagranicą w 
omawianym okresie ukształtowało się dodatnie saldo w wysokości – 57 mln USD (dla porównania w 
analogicznym okresie 2013 r. saldo w obrotach towarowych Ukrainy z Polską ukształtowało się na 
ujemnym poziomie – 94 mln USD). Według Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej liczba polskich firm 
eksportujących na Ukrainę wynosi 3-4 tysiące; połowa z nich istotną część swojej sprzedaży kieruje na 
Ukrainę. Nie ma raczej wątpliwości, że trwające protesty na Ukrainie miały i będą mieć wpływ na polsko-
ukraińską współpracę gospodarczą. Wśród zagrożeń znajdują się m.in. obniżenie eksportu Polski na 
Ukrainę, gdzie ze względu na dewaluację ukraińskiej waluty może wystąpić znaczący spadek zamówień i 
redukcja popytu importowego na towary z Polski. Jacek Piechota, szef Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 
powiedział, iż nie widzi poważnych zagrożeń dla polskiej gospodarki w związku z obecną sytuacją na 
Ukrainie, jednak zasygnalizował, że problemy będą miały firmy prowadzące wymianę handlową z tym 
krajem i zależeć będą od dalszego rozwoju wypadków. 

2. Bariery w handlu zagranicznym między Polską a Ukrainą 

Bariery we współpracy polsko-ukraińskiej istnieją już od dłuższego czasu, niektóre zostały wyeliminowane 
poprzez liczne porozumienia unijne, niektóre są nowopowstałe w wyniku wprowadzonych przez Ukrainę 

                                                
15 Zgodnie z Klasyfikacją Usług Zagranicznej Działalności Gospodarczej kategoria pod nazwą "Usługi w zakresie wykonania i 
przygotowania produktów" ( z ukr.Послуги з переробки матеріальних ресурсів) obejmuje obróbkę, złożenie, oznakowanie 
i pakowanie produktów, które wykonują przedsiębiorstwa nie będące właścicielami towarów. Na przykład, rafinacja ropy 
naftowej, skraplanie gazu ziemnego, szycie ubrań, montaż urządzeń elektronicznych. Kategoria wyklucza montaż 
gotowych konstrukcji budowlanych (Usługi budowlane) oraz pakowanie i oznakowanie w celach przewozowych (Usługi 
transportowe). 
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ograniczeń i regulacji prawnych. Jak podaje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie 
do najpoważniejszych barier w  dostępie do rynku ukraińskiego należą m.in.: 

 brak zwrotu nadpłaconego podatku VAT bądź znaczące opóźnienia (problem dotyczy przede 
wszystkim polskich inwestorów działających na Ukrainie i eksportujących swoją produkcję na 
zewnątrz); 

 nieprzejrzystość i duża zmienność ukraińskich przepisów prawnych; 

 słabość wymiaru sprawiedliwości i trudności w dochodzeniu swoich praw w sądach, nie 
respektowanie lub niekorzystne dla polskich firm interpretacje ukraińskiego prawa przez organy 
administracji oraz brak jednolitego stosowania obowiązujących przepisów (zwłaszcza przez 
administrację na szczeblu lokalnym), 

 korupcja aparatu administracyjno-sądowniczego, 

 utrzymywanie szeregu ograniczeń pozataryfowych związanych  z dopuszczeniem importowanych 
towarów do obrotu rynkowego – m.in. obowiązkowej certyfikacji, atestacji, przepisy weterynaryjne 
i fitosanitarne itp.; 

 kwestionowanie i podwyższanie wartości celnej importowanych towarów przez ukraińskie służby 
celne (wyższe opłaty) oraz częste zmiany regulacji celnych; 

 zbyt wolne wdrażanie zmian dostosowujących ustawodawstwo ukraińskie do wymogów Światowej 
Organizacji Handlu i UE; 

 zły stan infrastruktury i niewielką liczbę przejść granicznych, co skutkuje bardzo długim czasem 
oczekiwania na granicy, w szczególności przy przewozach towarowych. 

Negatywnie oceniany przez polskich przedsiębiorców jest też ukraiński system zamówień publicznych jako 
system nieefektywny i skorumpowany. Sporadycznym, aczkolwiek ciągle odnotowywanym problemem jest 
przejmowanie kontroli nad polskimi firmami lub ich majątkiem w sposób niezgodny z prawem lub wpół 
legalny.16Według Indeksu Percepcji Korupcji (CPI) opracowanego przez Transparency International  Ukraina 
zajęła w 2013 roku 144 miejsce na 177 państw objętych badaniami. W 2012 roku zajmowała identyczne 
miejsce, lecz wtedy badania obejmowały o 3 kraje mniej. Analizując lata 2010 i 2007, gdzie Ukraina 
zajmowała odpowiednio 134 i 118 miejsce można stwierdzić, iż poziom korupcji stale wzrasta. Dla 
porównania Polska w 2013 roku zajęła 38 pozycję, poprawiając swój wynik o trzy państwa w stosunku do 
roku poprzedniego.17 

Badania przeprowadzone wśród przedstawicieli polskich przedsiębiorstw sygnalizują wagę poszczególnych 
barier we współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy (zob. Raport z badań ankietowych, rozdział VI). Zgodnie 
z wynikami przeprowadzonych ankiet głównymi barierami rozwoju firm na Ukrainie są m.in. korupcja, 
przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, niestabilne prawo oraz procedury wizowe. 
Większość badanych przedsiębiorstw (87%) rozpoczęła działalność na Ukrainie już ponad dziesięć lat temu i 
mogła się za ten czas nauczyć funkcjonować na rynku sąsiedzkim. Wśród najważniejszych barier eksportu 
na Ukrainę najwięcej wskazań dotyczyło samego cła, na kolejnym miejscu znalazł się system klasyfikacji 
celnej oraz system odpraw celnych. Badani deklarowali, że konieczna byłaby co najmniej 15% obniżka 
stawek celnych by zredukować istniejące problemy. Są też tacy, którzy nie widzą żadnych problemów w 
eksporcie towarów na Ukrainę, jak również cło nie jest dla nich większą przeszkodą. Główne problemy 
związane z odprawami celnymi dotyczyły m.in. czasochłonności procedur, wysokich kosztów, niejasnych 
lub niestabilnych regulacji prawnych, biurokracji. Generalnie unijne normy techniczne nie są uznawane na 
Ukrainie, lecz uzyskanie informacji o obowiązujących w tym kraju normach i koszty z tym związane są 
podobne do unijnych, dlatego nie jest to problemem dla eksportujących. Część respondentów było 
przekonanych, że eksport na Ukrainę wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań sanitarnych i 

                                                
16www.kiev.trade.gov.pl, (dostępne online 7.05.14). 
17www.transparency.org, (dostępne online, 2.05.14). 

http://www.transparency.org/
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fitosanitarnych oraz, że koszty z tym związane są znaczące. Zdania jednak były bardzo podzielone. 
Występowały również problemy z regułami pochodzenia towarów, w szczególności czasochłonność 
procedur otrzymania certyfikatów pochodzenia, sprawne uzyskanie którego wymaga dodatkowych (często 
nielegalnych) opłat. Ukraińscy urzędnicy często podważali również zadeklarowaną klasyfikację celną, co jest 
istotnym źródłem korupcji. Poruszane były też inne kwestie, jak np. problemy z płatnościami, usługami 
bankowymi i ryzykiem odzyskania pieniędzy. 

Wśród istotnych problemów dotyczących importu z Ukrainy znalazły się również m.in. cło, system odpraw 
celnych, normy techniczne oraz wymagania sanitarne i fitosanitarne. Kwestia biurokracji również nie 
została pominięta. W przypadku importu sporo problemów może leżeć jednak po stronie eksportującej, 
dlatego ciężko tu o bardziej dokładne wyszczególnienie barier. Ukraińska taryfa celna przewiduje trzy 
rodzaje importowych stawek celnych: stawki preferencyjne, stawki ulgowe i stawki pełne. Pomimo tego, iż 
na mocy podpisanej przez Ukrainę i UE klauzuli najwyższego uprzywilejowania we wzajemnym handlu w 
przypadku importu towarów z Polski aktualnie obowiązują stawki ulgowe, nadal stanowią one dużą barierę 
w polskim eksporcie na Ukrainę. Kolejnym rodzajem ceł są cła ochronne, stosowane w odniesieniu do 
polskiego eksportu na Ukrainę następujących towarów: szkła typu float (cła antydumpingowe) oraz 
samochodów (cła specjalne). Aktualnie trwają też postępowania wyjaśniające w sprawie importu na 
Ukrainę naczyń i akcesoriów stołowych z porcelany, a także postępowanie wyjaśniające w sprawie 
nadmiernego importu na Ukrainę paliw samochodowych oraz określonych urządzeń chłodzących. 
Zakończenie postępowań może spowodować ustanowienie dodatkowych środków ochronnych wobec 
importu wyżej wymienionych towarów na Ukrainę, co będzie stanowić kolejną barierę dla polskiego 
eksportu. Kolejny koszt poza cłem stanowi jednolita opłata celna pobierana jednorazowo z tytułu 
przeprowadzenia procedur kontroli przewożonych towarów przez ukraińską granicę. Powyższa opłata jest 
wyrażona w euro i nie może ulegać zmianom w ciągu roku budżetowego. Aktualnie w zależności od środka 
transportu jej wysokość wynosi 2-10 euro z tytułu przeprowadzenia procedur kontrolnych oraz 0,02-0,78 
euro za 1 km przejazdu drogami ukraińskimi (w zależności od środka transportu towaru). Służba Celna 
Ukrainy ma prawo pobierać również opłaty za inne usługi świadczone przez jej pracowników, są one jednak 
nieobligatoryjne.18 Do pozostałych kosztów importowo/eksportowych zaliczyć można w szczególności: 
tymczasowe przechowywanie towarów na składach celnych, dokonywanie płatności bankowych, 
obowiązkowe ubezpieczenia, transport towarów przez terytorium Ukrainy, proces uzyskania zgody celnej 
na przerób surowca za granicą, problemy wynikające z rozbieżności standardów, limity ustawiane na 
ukraińskie towary lub zakazy importu z Ukrainy. Zgodnie z prawem Ukrainy, zabroniony jest eksport na 
Ukrainę złomu pochodzącego z jednostek wojskowych, jak również przekazanych do złomowania 
agregatów, techniki wojskowej, składów pociągów (bez ich uprzedniego rozebrania na części składowe). 
Zakazany jest wwóz na Ukrainę wołowiny i produktów pochodzenia wołowego z Polski. Zakazany jest 
również wwóz określonych towarów i urządzeń, które mogą być wykorzystywane do polowania i zabijania 
zwierząt. Zakazany jest import i sprzedaż na Ukrainie benzyn etylizowanych i dodatków ołowianych do 
benzyn (za wyjątkiem paliw lotniczych).19 

3. Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej 

We współpracy polsko-ukraińskiej obowiązują te same regulacje, które dotyczą współpracy z UE, tym 
samym perspektywy w rozwoju handlu zagranicznego, wynikają w głównej mierze z podpisania przez 
Ukrainę umowy stowarzyszeniowej, a w szczególności części dotyczącej pogłębionej strefy wolnego handlu 
DCFTA, określanej też jako FTA+ pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Wychodzi ona poza ramy dotychczas 
podpisywanych umów o wolnym handlu, ponieważ obejmuje nie tylko handel towarami, ale również 
liberalizację handlu usług i kapitału oraz w pewnym stopniu swobodny przepływ siły roboczej. Celem 
DFCTA jest wyeliminowanie w stosunku do państw znajdujących się poza granicami UE przeszkód w handlu 
zagranicznym, poprzez częściowe rozszerzenie unijnego rynku wewnętrznego na Ukrainę. Dzięki niej 
Ukraina będzie mogła korzystać z trzech istniejących swobód wspólnotowych - swobody przepływu usług, 

                                                
18 Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  w Kijowie, Prawo Celne - Część II. 
19 Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  w Kijowie, Prawo Celne - Część IV. 
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kapitału i większości towarów. Kwestie swobodnego przepływu osób (zniesienie wiz) są negocjowane 
odrębnie. Umowa przewiduje pełną liberalizację wymiany handlowej dla 95-97% towarów.20 

DCFTA zakłada przyjęcie przez Ukrainę unijnego prawa (acquis communautaire), które stanie się częścią 
ukraińskiego prawodawstwa dotyczącego nie tylko standardów, jakie są potrzebne do eksportu towarów 
na rynek unijny, lecz również kwestie takie jak przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz konkurencji. 
Umowa DCFTA ma prowadzić do stworzenia podobnych warunków prowadzenia działalności biznesowej i 
handlowej dla przedsiębiorstw z obu stron, do czego podstawą będą rozwiązania i regulacje unijne. 
Harmonizacja prawna z UE pozwoli na ograniczenie korupcji oraz poprawę funkcjonowania ukraińskiego 
systemu prawnego, tym samym może prowadzić do polepszenia klimatu biznesowego i wyeliminowania 
znaczącej części istniejących barier we współpracy polsko-ukraińskiej.  

Do istotnych założeń DCFTA mogących mieć wpływ na rozwój współpracy polsko-ukraińskiej można zaliczyć 
m.in.: 

 Zniesienie taryf celnych na towary wyprodukowane na Ukrainie i w Polsce. W przypadku niektórych 
towarów zmiany jednak będą wprowadzane stopniowo w okresie do 10 lat. W ramach 
mechanizmów obronnych Ukraina może też wprowadzać cła eksportowe na określone towary, czy 
otrzymywać wyższe cła importowe (np. samochody osobowe). 

 Zniesienie ograniczeń dla importu i przeszkód technicznych dla handlu (poza wyjątkami przez 
zasady GATT). Ukraina utrzymała kwoty na niektóre produkty spożywcze i rolne importowane z UE 
(np. wieprzowina, cukier), a UE z Ukrainy (np. produkty mleczne). 

 Przyjęcie przez Ukrainę regulacji w obszarze handlu, które dot. m.in.: norm sanitarnych i 
fitosanitarnych, regulacji technicznych, procedur celnych, zasad działalności spółek zagranicznych, 
zasad konkurencji, zasad regulujących funkcjonowanie niektórych sektorów usług (np. finansowego, 
telekomunikacyjnego, usług pocztowych itp.) 

 Równe warunki prowadzenia działalności biznesowej dla wszystkich podmiotów. Oznacza to, iż nie 
powinny być stosowane praktyki dyskryminujące (za wyjątkiem niektórych branż m.in. górnictwa, 
transportu morskiego i lotniczego, przemysłu zbrojeniowego). 

 Wprowadzenie procedur rozwiązywania sporów. Mają wpływać na drugą stronę w przypadku 
niewywiązywania się z umowy lub naruszania praw innych przedsiębiorców działających na rynku 
drugiej strony. Stanowi to obecnie poważny problem w przypadku zagranicznych firm działających 
na rynku ukraińskim.21 

Z przeprowadzonych badan wynika, iż stowarzyszenie Ukrainy z UE wpłynie pozytywnie na eksport 
towarów z Polski na Ukrainę oraz na import do Polski. Analizując główne bariery współpracy polsko-
ukraińskiej łatwo można zauważyć, iż podpisanie umowy stowarzyszeniowej i utworzenie strefy wolnego 
handlu wyeliminuje większą ich część. Zakłada ona natychmiastowe zniesienie ceł wwozowych na 
większość towarów - w przypadku Ukrainy na 82,6% towarów, a w przypadku UE - na 91,8% towarów22. W 
marcu 2014 roku Unia Europejska i Ukraina podpisały polityczną część umowy stowarzyszeniowej. 
Najobszerniejsza część porozumienia dotyczy jednak handlu i gospodarki, której  Unia Europejska 
zadeklarowała chęć podpisania po wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 25 maja 2014 roku. Szacuje 
się, iż przyjęcie standardów UE, w ramach strefy wolnego handlu (DCFTA) zaowocuje wzrostem krajowej 
produkcji, dzięki czemu możliwy będzie szybszy wzrost PKB, który z kolei spowoduje zwiększenie popytu 
wewnętrznego na dobra zza granicy i będzie sprzyjać zagranicznym inwestorom.23 

 

                                                
20 Piskorska. B., 2013. (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, KUL, Lublin, s. 172-
174. 
21 Sadowski. R., 2012. Perspektywy umowy o wolnym handlu UE-Ukraina, Komentarze, nr 94, OSW, Warszawa, s. 8-9. 
22 Analiza opracowana przez przedstawicielstwo UE na Ukrainie wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego i 
Handlu Ukrainy oraz MSZ Ukrainy na temat ewentualnych korzyści z utworzenia strefy wolnego handlu UE-Ukraina. 
23 Piskorska. B., 2013. (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, KUL, Lublin, s. 148. 
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4. Wnioski 

 W ostatnich latach poziom obrotów handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą systematycznie rósł. Ze 
względu na wyższą dynamikę wzrostu polskiego eksportu nad importem do tego kraju, polskie saldo 
handlowe od dłuższego czasu utrzymywało dodatnią wartość. Eskalacja politycznego konfliktu na 
Ukrainie może jednak negatywnie wpłynąć na eksport Polski na Ukrainę m.in. ze względu na 
deprecjację hrywny i zmniejszenie zamówień. Dane statystyczne za pierwsze dwa miesiące 2014 
roku potwierdzają, iż poziom importowanych na Ukrainę towarów spadł o ponad 15%. W 2013 roku 
pod względem eksportu towarów na Ukrainę wśród wszystkich gospodarek świata Polska zajęła 
czwarte miejsce, wyprzedziły ją jedynie Rosja, Chiny i Niemcy. Analizując ukraiński import Polska 
również zajmuje dość wysoką piątą pozycję wśród partnerów handlowych Ukrainy. Z drugiej strony 
udział Ukrainy w łącznym polskim imporcie jest stosunkowo niewielki. W związku ze znaczącymi 
różnicami między statystykami prowadzonymi przez oba kraje niezbędnym okazało się 
zaprezentowanie danych lustrzanych dotyczących obrotów handlowych Polski i Ukrainy. W latach 
2012-2013 najważniejszymi towarami eksportowanymi z Ukrainy były metale nieszlachetne i 
wyroby z nich wytwarzane, produkty pochodzenia roślinnego oraz produkty mineralne. W 
przypadku ukraińskiego importu do najliczniej wwożonych towarów do tego kraju zaliczyć należy: 
maszyny i urządzenia, produkty mineralne, produkty chemiczne i przemysłów pokrewnych. W 
ostatnich latach istotną rolę na tle współpracy międzynarodowej Polski i Ukrainy odgrywa handel 
usługami. Łączny eksport usług do Polski wzrósł dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, z 
kolei import obniżył się o jedną czwartą, czego powodem mógł być szybki wzrost cen. 

 Do najważniejszych barier we współpracy polsko-ukraińskiej należą m.in. cło, system klasyfikacji 
celnej oraz system odpraw celnych. Badanie wykazało, że obniżenie cła zarówno w przypadku 
towarów eksportowanych, jak i importowanych mogłoby zredukować istniejące utrudnienia. Wśród 
kolejnych barier wymienić należy czasochłonność procedur celnych i wysokie koszty im 
towarzyszące, biurokrację, uzyskanie niezbędnych certyfikatów, problemy z płatnościami 
bankowymi. Istotnymi barierami rozwoju firm na Ukrainie są m.in. wysoki poziom korupcji, przepisy 
regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, niestabilne prawo oraz procedury wizowe. 

 Większość wymienionych powyżej barier może zostać wyeliminowana bądź zminimalizowana dzięki 
podpisaniu handlowej części umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. DCFTA 
wychodzi poza ramy dotychczas podpisywanych umów o wolnym handlu, ponieważ obejmuje nie 
tylko handel towarami, ale również liberalizację handlu usług i kapitału oraz w pewnym stopniu 
swobodny przepływ siły roboczej. Zakłada ona natychmiastowe zniesienie ceł wwozowych na 
większość towarów - w przypadku Ukrainy na 82,6% towarów, a w przypadku UE - na 91,8% 
towarów. Ze wstępnych szacunków wynika, iż stowarzyszenie Ukrainy z UE wpłynie pozytywnie na 
eksport towarów z Polski na Ukrainę oraz na import do Polski. 
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V. Przepływ kapitału między Polską a Ukrainą – bariery i perspektywy 

1. Charakterystyka ogólna BIZ w Polsce i na Ukrainie 2007-2013 

1.1 Napływ BIZ i klimat inwestycyjny w Polsce 

Poprawiający się klimat inwestycyjny w Polsce w latach 1980-1990, stworzył możliwość rozwoju prywatnej 
przedsiębiorczości. W latach tych zanotowano również szybki wzrost gospodarczy a krajach takich jak 
Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja i Ukraina. Przedsiębiorstwa, które odczuwały stabilność własności 
reinwestowały 14-40% zysków więcej, co zasadniczo sprzyja wzrostowi gospodarczemu w okresie 
transformacji. Istotnym czynnikiem kształtującym klimat inwestycyjny w Polsce i na Ukrainie w badanym 
okresie jest stabilność polityczna i jakość instytucji. 

Polska, jest największą gospodarką wśród wszystkich postsocjalistycznych członków Unii Europejskiej (UE) 
pod względem PKB. Był to pierwszy kraj w komunistycznej Europie, który zrzucił krępujący system 
gospodarki centralnie planowanej rozpoczynając drogę rządów demokratycznych w 1989 r. Okres po 1989 
r. zapoczątkował szereg reform wprowadzonych przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza, 
które otworzyły polski rynek na rynki zagraniczne. Nastąpiła liberalizacja cen, zredukowano subsydia dla 
przedsiębiorstw państwowych, rozpoczęto proces prywatyzacji i reformę sektora bankowego24. Okres 
głębokich reform gospodarczych i przemian społecznych w okresie po transformacji ustrojowej związany 
jest z recesją wynikającą z gwałtowną zmianą struktury gospodarki, jednak po 1992 r. gospodarka Polski 
notowała wzrost znacznie wyprzedzający inne kraje wschodniej Europy. W latach 1994-1997, czyli w czasie 
wprowadzenia „strategii dla Polski” przez ministra finansów Grzegorza Kołotko – PKB Polski wzrastał 
średniorocznie o 6,4%. Po tym czasie Polska notowała stabilny wzrost gospodarczy z nieznacznymi 
spadkami w 2001 i 2002 r., (najprawdopodobniej na skutek rygorystycznej polityki monetarnej25) i w 2009 
r. w odpowiedzi na światowy kryzys zadłużenia. Polska, była jedynym krajem w całej UE 27, w którym nie 
nastąpiła recesja. 

Wykres 1 Wydatki gospodarstw i HDI w Polsce w latach 2007-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i UNDP 

W latach 2007-2012 wydatki konsumpcyjne gospodarstw w Polsce wzrastały średnio w tempie 6,1% 
rocznie. Wskaźnik ten dotyczy zarówno wydatków na terenie kraju przeznaczonych na zaspokojenie 
bieżących potrzeb jak i wydatków na dobra i usługi, konsumpcję oraz produkcję własną (prowadzenie 

                                                
24 Piątkowski. M., 2013. Poland’s New Golden Age: Shifting from Europe’s Periphery to its center, World Bank. 
25 Tamże str. 10.  
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własnej działki) oraz wydatki na wynajem26. Per capita wskaźnik ten wzrastał z 4,9 tys. EUR w 2007 r. do 6,0 
tys. EUR w roku 2012. Wskaźnik Human Development Index (HDI), w skład, którego wchodzą PKB per 
capita, poziom edukacji i długość życia stawia Polskę w 2013 r. na 3927 miejscu wśród wszystkich badanych 
krajów przez UNDP28. Wskaźnik ten wzrastał średniorocznie w badanym okresie (2007-2012) o 0,4%. 
Wskaźnik innowacyjności i postępu technicznego, mierzony za pomocą liczby subskrybentów naziemnych i 
komórkowych linii telefonicznych na 100 ludności wynosił w Polsce w 2012 r. 143,0 co oznacza że na jedną 
osobę przypadało prawie 1½ aparatu telefonicznego. Indeks zadowolenia z życia OECD „life 
satisfactionindex” będący częścią „Better Life Index”, które celem jest uchwycenie poziomu życia 
mieszkańców i warunków życia uwzględniając takie aspekty jak edukacja i bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, 
dochody, dostępność pracy, społeczność i zaangażowanie społeczne, środowisko i zdrowie oraz balans 
życia prywatnego i zawodowego plasuje Polskę na 29 pozycji przed Włochami, Portugalią i Grecją i niewiele 
za Japonią i Koreą Płd. 

Regulacje dotyczące działalności zagranicznych przedsiębiorstw 

Otoczenie instytucjonalno-prawne jest istotnym składnikiem klimatu inwestycyjnego kraju goszczącego 
przepływy kapitałowe w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Otoczenie to tworzone jest przez 
zasady prawa oraz efekty działalności instytucji i agencji rządowych w sferze prowadzenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego29. 

Polska od lat prowadzi przyjazną politykę w sferze przyciągania BIZ, uwzględniając w szczególności wysokie 
standardy zapewniające bezpieczne wejście inwestycji i opiekę dla inwestorów zagranicznych. Prowadzi 
agencję promującą inwestycje bezpośrednie (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ) i 
prowadzi starania w celu polepszania klimatu inwestycyjnego dla wszystkich inwestycji. W okresie 
światowej dekoniunktury oraz pomimo mniejszych przepływów kapitałowych, utrzymanie wzrostu 
gospodarczego umocniło Polskę w rankingach destynacji dla BIZ30. W 2011 r. biorąc pod uwagę skalę 1-5 
gdzie 1 oznaczało bardzo źle a 5 bardzo dobrze, pod względem stabilności politycznej dobrze lub bardzo 
dobrze oceniło Polskę 73% przedsiębiorstw31. 

W Polsce znajduje się 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Po wstąpieniu do UE, rząd polski 
zobowiązał się do utrzymywania SSE do roku 2020 – termin ten został później przedłużony o 6 lat32. W 
Polskich SSE, działa wiele przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego takich jak Toyota, General 
Motors, LG Electronics, Dell i Procter&Gamble. Przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie SSE korzystać 
mogą z wielu przywilejów takich jak zwolnienia podatkowe CIT i zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
Oprócz tego, przedsiębiorstwa mogą liczyć na preferencyjne ceny działek pod budowę nowych inwestycji 
oraz darmową pomoc przy załatwieniu niezbędnych formalności33. W latach 2007-2012 w Polsce wydano 
1087 zezwoleń na działalność gospodarczą w SSE (najwięcej w roku 2007 a najmniej w czasie 
dekoniunktury w 2009 r.). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest utrzymanie przez określony czas 
miejsc pracy oraz odpowiednia skala inwestycji, różna w zależności od obszaru inwestycyjnego. 

Przepływy kapitałowe w formie inwestycji bezpośrednich: Polska na tle innych krajów UE 

                                                
26 Wskazówki metodologiczne Eurostat [dostępne online, 13.11.2013 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp]. 
27http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/POL.html 
28 United Nations Development Programme [dostępne online, 13.11.2013 http://www.undp.org]. 
29 K. Przybylska (2008) Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, Zeszyty naukowe Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Bochni str. 60. 
30 Z. Zimny (2012) Inward FDI in Poland and its policy context, Columbia FDI Profiles [dostępne online 14.11.2013 r. 
http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/Poland_IFDI_-_FINAL_-_2012_24_April_2012.pdf].  
31TNS Pentor and Invest in Poland (2011) Investment Climate in Poland. [dostępne online, 14.11.2013, 
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17314].  
32 L. Cywinski (2013) Inwestycje zagraniczne i pomoc publiczna w Polskich Strefach Ekonomicznych [dostępne online, 
14.11.2013 http://gpwmedia.pl/blog/8591/].  
33PAIiZ (2013) Zachęty inwestycyjne w SSE [dostępne online, 14.11.2013 
http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse].  
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http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17314
http://gpwmedia.pl/blog/8591/
http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse
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W latach 2004-2012 (od wejścia do Unii Europejskiej), do Polski w formie BIZ napłynęło łącznie 428,8 mld 
USD. W latach 2004-2012 napływy BIZ do Polski wzrastały w średnim tempie 18,3%, wyjątek stanowiły 
jedynie lata 2008 i 2011 kiedy zanotowano wyraźny spadek wartości strumieni kapitałowych o 
odpowiednio -7,9% i -8,1% w relacji do roku poprzedniego. Wśród wszystkich krajów, które przystąpiły do 
UE w 2004 roku34 to właśnie do Polski napłynęło najwięcej inwestycji zagranicznych. Do Czech, które 
znajdowały się na drugim miejscu napłynęło w latach 2004-2012 łącznie 59,9% mniej inwestycji 
zagranicznych niż do Polski, a do Węgier (miejsce trzecie) około 43,8% mniej. Wśród wszystkich krajów, 
które przystąpiły do UE w 2004 roku najmniej inwestycji przyciągnęła Łotwa (ich wartość wynosiła łącznie 
niespełna 25,3 mld USD). 

Spadek napływających BIZ w 2008 r. – czyli w czasie globalnej dekoniunktury dotknął ponad połowę 
krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. Największe spadki w relacji do roku poprzedniego odczuwalne 
były na Litwie (-14,0%) oraz Cyprze (-8,4%). Reszta krajów, również zanotowała mniejszy napływ BIZ, ale 
nadal pozostawały one na nieco wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Wśród wyżej wspomnianej 
grupy krajów najwięcej BIZ w roku 2008 (w relacji do roku poprzedzającego) udało się przyciągnąć Słowenii 
i Słowacji. Kraje te zanotowały niewielki napływ BIZ wynoszący odpowiednio 8,8% i 5,7%. W przypadku 
Słowenii spadek BIZ nastąpił jednak rok później i wynosił -2,9%. Napływ BIZ do nowo włączonych krajów 
spadł również w latach 2010-2011. W roku 2010 jedynie Polska i Malta zanotowały wyraźny napływ BIZ, 
który wynosił odpowiednio 16,4% dla Polski i aż 83,8% dla Malty. Rok później napływ BIZ zanotowano 
jedynie na Litwie i Łotwie (odpowiednio 12,5% i 7,5% w relacji do roku poprzedniego). 

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. we wszystkich nowoprzyjętych krajach zanotowano 
wyraźny wzrost napływu BIZ. Wyjątek jak można było się spodziewać stanowiły lata globalnej 
dekoniunktury lecz i tutaj w przypadku niektórych krajów można było zaobserwować niewielki wzrost 
napływających inwestycji bezpośrednich. W latach 2006-2007 średnio we wszystkich nowo włączonych 
krajach napływ BIZ wynosił w relacji do roku poprzedzającego 36,2%. Polska, która od lat stara się 
przyciągać zagraniczne inwestycje stosując aktywną politykę przyciągania BIZ wyróżniała się napływem 
inwestycji również wtedy gdy inne kraje notowały wyraźne spadki. 

1.2 Napływ BIZ i klimat inwestycyjny na Ukrainie 

Ukraina zaliczana jest do grupy krajów transformacji od czasu zdobycia niepodległości (1991). Od tego 
czasu przeprowadziła i przeprowadza szereg reform wewnętrznych jak również zmian w zakresie relacji 
zewnętrznych, co jednak jak dotąd w niewielkim stopniu przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka związanego 
z inwestowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta sytuacja jest dodatkowo stymulowana 
przez zły klimat inwestycyjny, oddziedziczony po systemie socjalistycznym, który cechował się wysoką 
korupcją oraz biurokracją35. 

  

                                                
34 1 Maja 2004 r. do UE przystąpiły następujące kraje: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 
Słowenia i Węgry. 
35Herzfeld T., & Weiss C., 2003. Corruption and legal ineffectiveness: An empirical analysis, „European Journal of Political Economy”, 19, s. 
21−632. 
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Wykres 2. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych na Ukrainie w postaci BIZ w latach 2007–2013* w mln USD 

 
*wg stanu na dzień 1 stycznia, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji. 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014 

Wartość kapitału napływającego do Ukrainy – według danych Narodowego Banku Ukrainy (NBU) w 2013 
wyniosła 7,7 mld USD o 4% więcej niż w roku 2012. Porównując zaś dane za I półrocze 2013 i 2012 roku 
można zauważyć, że wartość kapitału zagranicznego w I półroczu 2013 roku była niższa niż w I półroczu 
2012 roku – o 63,4%. Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji na Ukrainie pod koniec 2013 roku 
osiągnęła poziom 58,1 mld USD (Wykres 2). Trzeba zaznaczyć, że około 76% skumulowanych zagranicznych 
inwestycji napływających do Ukrainy pochodzą z krajów UE, a tylko około 8,7% z krajów WNP. 

Największym inwestorem na Ukrainie wg. PKSU w 2013 roku (podobnie jak wcześniej), był Cypr (32,7%), 
następnie Niemcy (10,8%), Holandia (9,6%), Rosja (7,4%) oraz Austria (5,6%). Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne z Polski nie przekroczyły 1,5% (Wykres 3, aneks Tabela 2). Podobną dystrybucję geograficzną 
struktury kapitału zagranicznego napływającego na Ukrainę odnotowano także w pierwszych miesiącach 
2014 roku. 

Wykres 3. Struktura geograficzna kapitału zagranicznego w postaci BIZ na Ukrainie w roku 2013 

 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014 

 

Analiza branżowa bezpośrednich inwestycji na Ukrainie na koniec 2013 roku wskazuje, że najwięcej 

skumulowanych inwestycji, podobnie jak w poprzednich latach, trafiło do przemysłu (31%), w tym 
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najwięcej do przetwórstwa (25,3% ogólnego napływu). Znaczna cześć inwestycji trafiła także do sektora 

usług, miedzy innymi do działalności finansowej i ubezpieczeniowej (26,4%), handlu i usług remontowych 

(13%), operacji z nieruchomością (7,6%) (Wykres 4, aneks Tabela 4). Tak duży odsetek skumulowanego 

kapitału w ukraińskim sektorze bankowym można zawdzięczać przeprowadzonym w 2006-2007 roku 

licznym fuzjom i przejęciom ukraińskich banków (w większej mierze był to kapitał pochodzący z krajów UE). 

Inwestycje zagraniczne były w większości kierowane do obwodów Dniepropietrowskiego i Charkowskiego 

oraz miasta Kijów (patrz aneks Tabela 3). 

Wykres 4. Struktura branżowa napływu BIZ na Ukrainę w 2013 roku w mln USD 

 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014 

Zauważalna cześć kapitału zagranicznego na Ukrainie pochodzi z tak zwanych „rajów podatkowych”, 
głównie z Cypru. Jest to w dużej mierze rodzimy kapitał powracający do kraju w postaci kapitału 
zagranicznego z oddziałów ukraińskich firm zarejestrowanych na Cyprze ze względu na korzystny reżim 
podatkowy. Często pod kapitałem napływającym z Cypru kryje się także kapitał rosyjski. Nie można także 
jednoznacznie zaprzeczyć, że ukraiński kapitał nie powraca do Ukrainy jako część inwestycji innych krajów, 
chociażby Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych. 

Poziom napływających BIZ do Ukrainy jest niższy od potencjalnego, ze względu na niedogodny klimat 
inwestycyjny. Ukraina nie wykorzystuje całości swojego potencjału jako kraju goszczącego kapitał 
zagraniczny. Inwestycje prowadzone na Ukrainie w większej mierze skupiają się na wykupieniu już 
istniejących przedsiębiorstw nie zaś na inwestycjach typu green field. Specjalne strefy ekonomiczne oraz 
terytoria priorytetowego rozwoju, odgrywały jedynie marginalną rolę w sferze przyciągania inwestycji. Od 
początku funkcjonowania tych stref przyciągnięto ponad 600 mln USD zagranicznych inwestycji, co 
stanowiło tylko 7,2% wszystkich inwestycji zagranicznych na Ukrainie. 

Inwestorzy zagraniczni przed podjęciem decyzji o lokowaniu kapitału posiłkują się badaniami potencjalnego 
ryzyka, które istnieje lub może się pojawić w kraju goszczącym. W tym właśnie celu analizowane są opinie 
podmiotów, które na poziomie międzynarodowym zajmują się badaniem poziomu ryzyka prowadzenia 
działalności gospodarczej w poszczególnych krajach świata. The Heritage Foundation, przedstawia 
corocznie Wskaźnik Wolności Gospodarczej, który odzwierciedla jakość regulacji w zakresie najbardziej 
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istotnych makroekonomicznych parametrów 183 krajów świata. Brane są pod uwagę między innymi 
osiągnięte przez wybrane państwo poziomy: handlu, podatków, wydatków rządowych, inwestycji, ochrony 
praw własności etc. W 2014 r. Ukraina zajmuje 155 miejsce z 49,3 pkt. w ogólnoświatowym rankingu. Jest 
to najniższy wynik wśród krajów należących do regionu europejskiego. Ten wynik stawia Ukrainę w grupie 
krajów o ekstraktywnej instytucjonalności. Na przestrzeni lat 2013-2014 wskaźnik wolności gospodarczej 
polepszył się o 0,3 pkt. Dla porównania: pierwsze trzy miejsca powyższego rankingu zajmują Hongkong, 
Singapur i Australia (odpowiednio 90,1; 89,4; 82,0 pkt.). Najbliżsi sąsiedzi Ukrainy znacznie wyprzedzają ją 
w zakresie wolności gospodarczej i mniejszego ryzyka. Białoruś zajęła 150 pozycję (50,1 pkt), Rosja – 140 
(51,9 pkt), Polska – 50 miejsce (67,0 pkt), Turcja – 64 miejsce (64,9 pkt), Czechy – 26 miejsce (72,2 pkt)36. 

Dostępne raporty potwierdzają istnienie na Ukrainie dużego ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej a informacje w nich zawarte niewątpliwie mają znaczący wpływ na decyzje 
zagranicznych inwestorów dotyczących lokowania kapitału i rozpoczęcia działalności. W 2013 r. Ukraina 
zajęła 112 miejsce wśród 185 gospodarek świata pod względem łatwości prowadzenia działalności 
gospodarczej (w raporcie Doing Business 2014)37. Na tak niską pozycję w ogólnoświatowym rankingu miało 
wpływ wiele czynników. Przykładowo, by rozpocząć działalność na Ukrainie trzeba pokonać przeciętnie 10 
procedur, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w krajach OECD bądź w krajach Europy Zachodniej. Całość 
procesu rozpoczęcia działalności również trwa ponad dwukrotnie dłużej niż w OECD. Podobnie sytuacja 
wygląda także w przypadku prowadzenia robót budowlanych i zakupie nieruchomości. Dużymi problemami 
obarczone są procedury uzyskiwania kredytów oraz ochrony inwestorów. Wiele problemów 
przedsiębiorcom dostarczają także znaczne niedoskonałości systemu fiskalnego. Trzeba zwrócić uwagę, że 
nawet proces likwidacji z działalności gospodarczej jest na Ukrainie o wiele bardziej kosztowny i 
czasochłonny niż w innych państwach Europy Wschodniej. 

Pomimo istnienia wysokiego poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i 
niezbyt przyjaznego klimatu inwestycyjnego ukraińska gospodarka nadal pozostaje atrakcyjnym miejscem 
lokowania i realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla inwestorów z wielu krajów świata. Pod 
koniec 2013 r. na terytorium Ukrainy swoją działalność prowadziły podmioty z ponad 130 państw. Wartość 
zainwestowanego kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 31.12.2013 r. wynosiła 
58,2 mld USD38. Wśród krajów należących do grupy gospodarek w procesie transformacji Ukraina zajmuje 
drugie miejsce (po Rosji) co do wartości BIZ39. Wyżej wymienione wskaźniki ilościowe dowodzą, że 
inwestując na Ukrainie inwestorzy zagraniczni, przynajmniej hipotetycznie, spodziewają się uzyskiwać 
korzyści wielokrotnie przewyższające istniejące ryzyko. 

Inwestorzy zagraniczni zwracają uwagę na szereg czynników stymulujących decyzje inwestycyjne na rynku 
ukraińskim40. Do najważniejszych można zaliczyć: 

 duży, chłonny rynek zbytu; 

 bliskość docelowego rynku inwestowania; 

 korzystne perspektywy wzrostu gospodarczego; 

 niska konkurencyjność przedsiębiorstw kraju lokaty; 

 istnienie nisz rynkowych; 

 występowanie korzyści wynikających z zastępowania eksportu produkcją realizowaną w kraju 
lokaty; 

 niskie ceny zasobów pracy; 

 dostępność wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy; 

 wysoka stopa zwrotu zainwestowanego kapitału. 

                                                
36 Index of Economic Freedom 2014, The Heritage Foundation 
37http://www.doingbusiness.org/rankings (dostępne online, 10.04.2014) 
38http://www.ukrstat.gov.ua/ (dostępne online, 10.04.2014) 
39Transition Report 2014 
40 Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szustek A., Długołęcka K., 2010. Aktywność inwestycyjna polskich 
przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji zagranicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu s. 10 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Do czynników ograniczających podjęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku ukraińskim 
inwestorzy zagraniczni zaliczają41: 

 rozbudowaną biurokrację; 

 korupcję; 

 nieprzejrzystość, niespójność i zmienność ukraińskich przepisów prawnych; 

 występujące przeszkody w handlu; 

 niekorzystne regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej; 

 wysokie ryzyko działalności; 

 mało przyjazny stosunek do przedsiębiorczości; 

 niedostateczne wsparcie inwestorów przez władze lokalne; 

 znaczące opóźnienia lub brak zwrotu nadpłaconego podatku VAT (problem ten dotyczy przede 
wszystkim polskich inwestorów działających na Ukrainie i eksportujących swoją produkcję poza 
granice tego kraju); 

 słabość wymiaru sprawiedliwości i trudności w dochodzeniu swoich praw w sądach, nie 
respektowanie lub niekorzystne dla polskich firm interpretacje ukraińskiego prawa przez organy 
administracji oraz brak jednolitego stosowania obowiązujących przepisów (zwłaszcza przez 
administrację na szczeblu lokalnym); 

 słabość wymiaru sprawiedliwości i trudności w dochodzeniu swoich praw w sądach, 
nierespektowanie lub niekorzystne dla polskich firm interpretacje ukraińskiego prawa przez organy 
administracji oraz brak jednolitego stosowania obowiązujących przepisów (zwłaszcza przez 
administrację na szczeblu lokalnym); 

 utrzymywanie szeregu ograniczeń pozataryfowych związanych z dopuszczeniem importowanych 
towarów do obrotu rynkowego – m.in. obowiązkowej certyfikacji, atestacji, przepisy weterynaryjne 
i fitosanitarne itp.; 

 kwestionowanie i podwyższanie przez ukraińskie służby celne wartości celnej importowanych 
towarów (wyższe opłaty celne) oraz częste zmiany przepisów celnych; 

 zbyt wolne wdrażanie zmian dostosowujących ustawodawstwo ukraińskie do wymogów unijnych i 
Światowej Organizacji Handlu; 

 zły stan infrastruktury i niewielką liczbę przejść granicznych, powodujące bardzo długi czas 
oczekiwania na granicy, w szczególności przy przewozach towarowych; 

 nieefektywny i korupcjogenny system zamówień publicznych.  

2. Polsko-Ukraińska wymiana kapitałowa 

Pod względem sposobu wejścia na rynki krajów lokaty, największy odsetek polskich Inwestycji 
Zagranicznych to inwestycje greenfield (48,2%)42. Projekty inwestycyjne polskich przedsiębiorstw 
koncentrują się również na zakupie części udziałów przedsiębiorstw zagranicznych (np. poprzez zakup akcji) 
– inwestycje takie stanowią 34,5% wszystkich polskich BIZ oraz na przejęciach (zakup całości udziałów lub 
akcji) 17,3% polskich BIZ. Pod względem formy działalności ponad połowa polskich BIZ (51,6%) koncentruje 
się na samodzielnej działalności (filie). Joint Venture stanowiły 16,8% wszystkich inwestycji bezpośrednich 
wychodzących z Polski a filie stanowiły 31,5% wychodzących inwestycji zagranicznych. 

Zagraniczna działalność polskich przedsiębiorstw skupiona jest głównie na handlu (43,7%) oraz na usługach 
(36,6%). Projekty inwestycyjne polskich przedsiębiorstw skupiają się również na produkcji i handlu (11,5%) 
oraz działalności produkcyjnej per se (4,3%). Działalnością handlowo usługową oraz produkcją, handlem i 
usługami zajmowały się odpowiednio 1,8% i 2,2% wszystkich polskich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych43. 

                                                
41 Strona Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (dostępne online, 10.04.2014) 
42 Wyniki badania „Polskie Inwestycje Zagraniczne – Stan i Wyzwania” realizowanego w latach 2010-2013 w ramach 
grantu NCN przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
43 tamże. 
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Głównymi zachętami polskich przedsiębiorstw w sferze podjęcia inwestycji zagranicznych są nowe rynki 
zbytu oraz pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. W przypadku krajów z Europy Środkowo-
Wschodniej jednym z najważniejszych czynników są również korzystne perspektywy wzrostu 
gospodarczego kraju przyjmującego, oraz perspektywy znalezienia niszy rynkowej44. Dotychczasowe 
badania polskich przedsiębiorstw inwestujących za granicą wskazują na istotne różnice w postrzeganiu 
krajów „starej unii”, „nowej 12” oraz krajów z Europy Środkowo-Wschodniej nienależących do grupy nowo 
włączonych krajów UE. W przypadku krajów leżących poza UE znalezienie niszy rynkowej jest bardziej 
istotne niż bliskość istniejących rynków zbytu. W kwestii lokalizacji nowych inwestycji polscy przedsiębiorcy 
zwracają uwagę na system podatkowy i stabilność przepisów prawnych. W przypadku nowo włączonych 
krajów system podatkowy jest jednak daleko mniej ważny niż w przypadku „starej 15”, natomiast bardziej 
istotna jest stabilność przepisów prawnych45. 

W latach 2010-2012 odpływ kapitału w formie inwestycji bezpośrednich wychodzących wynosił w Polsce 
łącznie 16,1 mld USD. W analizowanym okresie największy odpływ kapitału w formie BIZ wystąpił w roku 
2010, 7,2 mld USD a najmniejszy dwa lata później 0,7 mld USD. W latach 2010-2012 do Ukrainy napłynęło 
łącznie 193,5 mln USD polskich BIZ, najwięcej w roku 2010 (108,5 mln USD) a najmniej rok później (39,9 
mln USD). W roku 2012 napływy polskich BIZ do Ukrainy wynosiły 45,1 mln USD. Ukraina nie była główną 
destynacją polskich inwestycji zagranicznych, w latach 2010-2012 Polski kapitał płynął głównie do 
Luksemburga (5,4 mld USD), Wielkiej Brytanii (3,1 mld USD), Cypru (3,1 mld USD) i Stanów Zjednoczonych 
(1,5 mld USD). W przypadku inwestycji płynących do Luksemburga w roku 2012 zanotowano znaczący 
odpływ kapitału w wysokości 0,9 mld USD (rok wcześniej polskie BIZ wynosiły w tym kraju 4,0 mld USD). BIZ 
do Wielkiej Bratani po 2010 r. również spadały – w roku 2011 do WB napłynęło tylko 41,1 mln USD 
inwestycji z formie bezpośredniej a rok później zanotowano odpływ kapitału wynoszący 162,3 mln USD. W 
czasie poprawiającej się koniunktury na świecie głównymi destynacjami polskich BIZ (rok 2012) były 
Niderlandy (737,9 mln USD), Stany Zjednoczone (284,9 mln USD), Węgry 256,9 mln USD oraz Norwegia i 
Rosja (odpowiednio 207,0 mln USD i 191,7 mln USD). Tradycyjna destynacja polskich BIZ jaką jest Cypr 
również utrzymywał wysoką pozycję (381,5 mln USD). 

Polskie BIZ dotyczyły głównie sektora usług. W latach 2010-2012 łączna wartość inwestycji zagranicznych 
wypływających z Polski związanych z działalnością usługową wynosiła 11,3 mld USD (70,4% wszystkich). 
Wśród usługowych BIZ dominowały głównie inwestycje związane z handlem hurtowym, detalicznym i 
naprawą pojazdów stanowiły one 25,1%. Relatywnie duża część Polskich inwestycji zagranicznych związana 
była z działalnością w zakresie usług administrowania i działalnością wspierającą. W latach 2010-2012 
inwestycje te stanowiły 28,3% wszystkich Polskich BIZ. Następne w kolejności były inwestycje w zakresie 
pozostałej działalności związanej z usługami administrowania i działalnością wspierającą stanowiły 25,2% 
wszystkich inwestycji zagranicznych wypływających z Polski. Relatywnie dużą część stanowiły również 
inwestycje związane z przetwórstwem przemysłowym, stanowiły one 18,1% wszystkich polskich BIZ, 
natomiast inwestycje związane z działalnością holdingów finansowych stanowiły 10,7% wszystkich. 

W latach 1996-2011 napływy polskich BIZ do Ukrainy wzrastały. Wyraźny spadek tendencji wzrostowej 
obserwować można jedynie po 2007 roku. W badanym okresie odpływ Polskich BIZ z Ukrainy zanotowano 
jedynie w 2000 r. i 2008 r. odpowiednio 0,3 mln USD i 84,5 mln USD.  

                                                
44 Jaworek. M., 2012. Oczekiwania polskich przedsiębiorstw związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i stopień 
ich spełnienia 
45 Jaworek. M., 2012. Oczekiwania polskich przedsiębiorstw związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i stopień 
ich spełnienia 
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Wykres 5. Polskie BIZ na Ukrainie i PKB Ukrainy w latach 2006-2011 

 

Źródło: data.worldbank.org, ukrstat.org. 

2.1 Ukraińskie inwestycje zagraniczne – ogólna charakterystyka 

Skumulowana wartość kapitału zainwestowanego przez ukraińskie przedsiębiorstwa za granicą pod koniec 
2013 roku osiągnęła 6,7 mld USD. Najwięcej, bo aż 93% kapitału zainwestowano w krajach UE. Analizując 
geograficzną strukturę ukraińskich inwestycji można zauważyć, że w latach 90 ukraiński kapitał lokowany 
był przede wszystkim w Rosji, zaś po 2006 roku dochodzi do „odwrócenia” w geograficznej strukturze 
ukraińskich inwestycji, gwałtownie wzrasta wartości inwestycji na Cyprze (Wykres 6).  

Wykres 6. Struktura geograficzna ukraińskich BIZ na świecie w 2013 roku 

 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukraina, 2014 

W roku 2013 najbardziej popularną destynacją Ukraińskich BIZ był wspomniany wyżej Cypr. Skumulowana 
wartość zagranicznych inwestycji ukraińskich do tego kraju przekroczyła 5,8 mld USD, co stanowiło 88,5% 
ogółu zagranicznych inwestycji Ukrainy. Większość kapitału zainwestowanego na Cyprze przypada na 
działalność finansową i ubezpieczeniową oraz handel i usługi remontowe. Rosja do 2006 roku cieszyła się 
największym zainteresowaniem wśród ukraińskich inwestorów, zaś w 2013 roku skumulowana wartość 
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zainwestowanego ukraińskiego kapitału w tym kraju nie przekraczała 362,4 mln USD albo 5,5% (dla 
porównania w 2006 roku inwestycje w Rosji stanowiły ponad 42,8% ogółu inwestycji). Większość kapitału 
trafiło do działalności finansowej i ubezpieczeniowej (55,9%) oraz przemysłu (34%). Kolejne miejsca w tym 
zestawieniu zajmują Łotwa i Polska. Pod koniec 2013 roku skumulowana wartość ukraińskich inwestycji 
ulokowanych na Łotwie przekroczyła 98,8 mln USD (1,5% ogólnej wartości inwestycji), w większej mierze są 
to inwestycje w działalność finansową. Łączna wartość ukraińskiego kapitału zainwestowanego w Polsce 
wyniosła 56,4 mln USD. Ukraińskie firmy inwestujące za granicą w większej mierze pochodzą z obwodów 
Donieckiego 5,4 mld USD (82,6%), Dniepropietrowskiego 200,3 mln USD (3%), Zaporoskiego 48,1 mln USD 
(0,7%), Odesskiego 37,5 mln USD (0,6%), Lwowskiego 28,4 mln USD (0,4%) (patrz aneks Tabela 5). 

2.2 Ukraińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce 

Według PKSU skumulowana wartość ukraińskich inwestycji w Polsce na koniec 2013 roku osiągnęła poziom 
56,4 mln USD (0,9% łącznego poziomu inwestycji bezpośrednich Ukrainy za granicą), trzeba jednak 
zaznaczyć, że ta wartość mocno odbiega od szacunków NBP. Pod koniec 2012 roku według NBP doszło do 
dezinwestycji ukraińskiego kapitału z Polski na poziomie 73,5 mln USD (podobna tendencja odnotowana 
została także w 2011 i 2010 roku). Największa część skumulowanych zagranicznych inwestycji 44,6 mln 
USD46 (79% od ogólnej wartości) lokowano w sekcji handel i usługi remontowe oraz przemyśle 10 mln USD. 
(17,8%). 
Przełom w polsko-ukraińskiej współpracy inwestycyjnej rozpoczął się w 2005 r., kiedy to do procesu 
inwestowania w Polsce "dołączyły" ukraińskie grupy finansowo-przemysłowe. Ich zwiększona aktywność 
związana była z rozpoczęciem prywatyzacji dużych zakładów przemysłowych w Polsce. Najistotniejszymi 
ukraińskimi projektami inwestycyjnymi w Polsce są: Fabryka Samochodów w Warszawie (inwestor – „Авто-
ЗАЗ”), Zakłady Metalurgiczne „Huta Częstochowa” (inwestor „Індустріальний союз Донбасу”), „Stocznie 
Gdańskie"(inwestor – "Індустріальнийсоюз Донбасу"), przemysł metalurgiczny "Centrostal Bydgoszcz" 
(inwestor – "Українська Гірничо-металургійна Компанія"). 

Na uwagę zasługuje także dynamicznie rozwijająca się współpraca na rynku kapitałowym. Od czerwca 2008 
roku na Ukrainie działa przedstawicielstwo Warszawskiej Giełdy papierów Wartościowych, głównym celem 
którego jest zainteresowanie ukraińskich firm możliwościami wejścia na giełdę w Warszawie. Obecnie na 
podstawowym parkiecie GPW notowane są akcje jedenastu spółek z ukraińskim kapitałem zebranych w 
osobnym indeksie WIG-Ukraine („Astarta", „Kernel", „Agroton", „KSG Agro" i „Milkiland", „IndustrialMilk 
Company", „Ovostar Union", „SadovayaGroup", „CoalEnergy", „Westa ISIC", „KMD Shipping"), oraz spółka 
„Agroliga" notowana na parkiecie New Connect. Powyższe spółki w ramach pierwotne i wtórnej emisji akcji 
pozyskały łącznie około 1 mld USD, warto zaznaczyć, że w większości jest to kapitał polskich inwestorów. W 
procesie przygotowania do wejścia na Warszawską giełdę znajdują się także następujące ukraińskie firmy: 
spółka wydobywcza „Geo Alians”, producent wyrobów mlecznych „Agropolis Group", producent 
koncentratów dla soków „Jabłunewyj Dar", dystrybutor obuwia „Intertop", firma dewelopersko-budowlana 
„T.M.M. Real Estate Development", holding rolny „Loture-Agro"47. 

3. Warunki poprawy klimatu inwestycyjnego Ukrainy 

Klimat inwestycyjny na Ukrainie nie jest zbyt atrakcyjny. Procesy inwestycyjne zachodzące na Ukrainie 
charakteryzują się sprzecznymi tendencjami i znacznymi problemami do których można zaliczyć: ogromne 
dysproporcje w podziale kapitału zagranicznego w przekroju regionalnym, niską efektywność 
wykorzystania napływających inwestycji, znikome gospodarcze i społeczne efekty obecności zagranicznego 
kapitału w gospodarce kraju – jest to w większej mierze związane z tym, że kapitał zagraniczny trafia do 
obszarów gospodarki narodowej z wysokim obrotem kapitału (np. sektor bankowy) nie zaś do 
przedsiębiorstw produkcyjnych, znikomą ilością instytucji kredytowych, działalność których jest nie 
przejrzysta i ryzykowna, ograniczone możliwości kredytowania hipotecznego, pozbawiające ukraińską 

                                                
46 Według danych Państwowej Komisji Statystyki Ukrainy 
47 Strona http://kiev.trade.gov.pl/ (dostępne online, 11.04.2014) 

http://kiev.trade.gov.pl/
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gospodarkę zdolności akumulacji znacznej części potencjalnych zasobów inwestycyjnych, które mogłyby 
napływać do sektora budownictwa. 

Dla intensyfikacji działalności inwestycyjnej niezbędne są przede wszystkim odpowiednie przepisy prawne 
ukierunkowane na stworzenie i kontrolowanie rozwiniętej infrastruktury inwestycyjnej. W tym celu 
Prezydent Ukrainy zainicjował pakiet Inwestycyjnych reform, głównym celem których jest poprawa klimatu 
inwestycyjnego.  

Struktura Inwestycyjnej reformy składa się z 5 bloków48: 

1.InvestPROPOSAL – ma na celu stworzenie mechanizmów, które dawały by możliwość udziału ukraińskim 
projektom inwestycyjnym na międzynarodowym rynku inwestycyjnym.  

2.InvestINFRASTUCTURE – ma na celu stworzenie systemu instytucji, które ułatwiałyby pracę inwestorów 
zagranicznych na Ukrainie (m.in.: Ukrainian Development Bank, Regional Development Fund, Financing 
Project Documentation Fund oraz Stateguarantees). 

3.InvestPARTNERSHIP – ma na celu wypracowanie nowych mechanizmów i regulacji procesu współpracy 
państwa z partnerami prywatny w procesie wykorzystania państwowych aktywów. 

4.InvestMARKETIN – ma na celu wdrożenie skoordynowanej kampanii informacyjno-marketingowej, która 
ma pozytywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną Ukrainy na świecie. 

5. InvestCLIMATE – ma na celu stworzenie odpowiednich ram legislacyjnych. Większość projektów ustaw 
jest zainicjonowana przez Prezydenta Ukrainy albo znajduje się w trakcie negocjacji w Parlamencie: Law of 
Ukraine "On Industrial Parks," Law of Ukraine "On National Projects", Law of Ukraine "On investment 
activity" (change), Law of Ukraine "On State guarantees Administration", Law of Ukraine “On Application 
Of Accounting Statements International Standards” 

1 stycznia 2012r. na Ukrainie weszła również w życie Ustawa „O przygotowaniu i realizacji projektów 
inwestycyjnych na zasadzie "jednego okienka", która określa ramy prawne i organizacyjne związane z 
przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych49. Ponadto Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła 
ustawę „O wprowadzeniu zmian do Podatkowego kodeksu Ukrainy co do stymulacji inwestycji w 
gospodarkę narodową” przepisy tej ustawy mają na celu stworzenie atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego 
przez zwolnienie z podatku dochodowego50. W tym samym czasie rząd na Ukrainie uchwalił kolejną ustawę 
„O stymulowaniu działalności inwestycyjnej w gałęziach priorytetowych w celu tworzenia miejsc pracy”, 
która wyznacza sposób opodatkowania cłem przywozowym subiektów gospodarowania. Dodatkową 
zachętą do inwestowania dla przedsiębiorców ma być zwolnienie od spłaty podatku dochodowego do 2017 
roku i zwolnienie od spłaty cła przywozowego.51 

Przyciągnięciu zagranicznych inwestycji sprzyjają także przepisy Kodeksu Celnego obowiązującego od 1 
czerwca 2012 r. Zgodnie z artykułem 251, rejestracja celna towarów, które są sprowadzane na Ukrainę jako 
część wkładu inwestora zagranicznego do kapitału zakładowego przedsiębiorstwa z udziałem kapitału 
zagranicznego, prowadzone są w pierwszej kolejności. Według części drugiej artykułu 287, towary, 
wwożone na terytorium celne Ukrainy w celu inwestowania przez okres nie mniejszy od trzech lat, 
zwalniane są od spłaty cła przywozowego.52 

                                                
48Storna State agency for inwestment and national projects of Ukraine, 
http://www.ukrproject.gov.ua/en/page/investment-reform-ukraine, dostępne online 21.01.2014 
49Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»» від 21.10.2010 р. 

№ 2623-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua/ 
50Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну 

економіку» від 17.11.2011 р. № 4057-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua/ 
51Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць» від 06.09.2012 р. № 5205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua/ 
52Концепція державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon2.rada.gov.ua/ 

http://www.ukrproject.gov.ua/en/page/investment-reform-ukraine


68 
 

Pomimo istnienia wymienionych wyżej ustaw stworzonych w celu poprawy klimatu inwestycyjnego oraz 
zainicjowanej reformy Inwestycyjnej, Ukraina nadal nie wykorzystuje całości swojego potencjału jako 
miejsca alokacji kapitału zagranicznego. Głównymi problemami związanymi z przyciąganiem zagranicznych 
inwestycji w gospodarkę Ukrainy nadal zostają53:  

 wysoki poziom korupcji i biurokracji na różnych szczeblach władzy; 

 znaczne obciążenia podatkowe. Zauważa się także duże problemy z terminowym zwrotem podatku 
VAT; 

 trudne i czasochłonne procedury rejestracyjne, licencyjne oraz celne; 

 niedoskonałości ustawodawstwa w zakresie ochrony praw własności, systemu podatkowego, 
uzyskania praw własności gruntów, wymogów co do zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

 brak państwowej ochrony inwestycji; 

 niestabilność prawna i polityczna, brak wiarygodnych zabezpieczeń przed zmianami w 
ustawodawstwie ukraińskim dotyczących inwestycji zagranicznych; 

 zmniejszenie możliwości sprzedaży towarów na wewnętrznym rynku ze względu na 
niewystarczające możliwości konsumpcyjne większej części społeczeństwa; 

 niski poziom rozwoju infrastruktury rynkowej i inwestycyjnej, która mogłaby zabezpieczyć 
odpowiednią współpracę między Ukrainą a zagranicznymi rynkami kapitału. 

Podsumowując, można stwierdzić, że priorytetowymi kierunkami rozwiązania istniejących na Ukrainie 
problemów z klimatem inwestycyjnym są: 

 

 stabilizacja sytuacji gospodarczej, poprawa wskaźników gospodarczych oraz walka z inflacją; 

 przygotowanie przejrzystej strategii państwa ukierunkowanej na przyciąganie inwestycji 
zagranicznych; 

 opracowanie i wdrożenie skutecznego mechanizmu zachęt podatkowych dla inwestorów 
zagranicznych, którzy są zaangażowani w długoterminowe inwestycje w celu ich przyrostu; 

 wdrożenie mechanizmu państwowego ubezpieczenia ryzyka wynikającego w procesie alokacji 
zagranicznych inwestycji; 

 stworzenie nowoczesnego systemu państwowych gwarancji ochrony inwestycji zagranicznych oraz 
regulacji i rozstrzygnięcia sporów miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestowania 
zagranicznego; 

 zapewnienie równych szans udziału inwestorów zagranicznych w przetargach o uzyskanie licencji na 
wykorzystanie zasobów naturalnych; 

 stworzenie sprawnego systemu instytucji w celu ułatwienia działalności istniejących i przyszłych 
inwestorów zagranicznych, 

 stworzenie efektywnej instytucji, głównym zadaniem której byłoby kierowanie inwestycyjnych 
środków do efektywnych inwestycyjnych projektów w priorytetowych gałęziach gospodarki; 

 osiągniecie równego podziału alokacji zagranicznego kapitału w kraju, w drodze zwiększenia 
potencjału inwestycyjnego regionów obecnie niezbyt atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów; 

 zapewnienie stabilności przepisów w sferze podatków i inwestycji; 

 reforma systemu podatkowego w drodze zmniejszenia ilości i stawek niektórych podatków; 

 rozstrzygnięcie kwestii związanych ze zwrotem podatku VAT; 

                                                
53 Korniienko. А. А., Malik. A. І., 2013. The peculiarities of attracting FDI into Ukraine in the conditions of formation global 

economic space; 

Чернишова Л. О., 2013. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л. О. Чернишова, 

В. В. Сазанова // Бізнес Інформ № 2. – c. 87-90; 

Шик Л. М., 2010. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. М. Шик, Н. Є. 

Скоробогатова // Вісник Запорізького національного університету № 3 (7). – c. 217-224. 
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 rozwój rynku inwestycyjnego oraz infrastruktury inwestycyjnej, tworzenie parków technologicznych 
i przemysłowych itd.; 

 zwiększenie odpowiedzialności za podrabianie produktów oraz naruszenie praw własności 
intelektualnej podmiotów zagranicznych, w tym nielegalne używania nazw handlowych i marek; 

 opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych promujących rozwój wynalazczości i 
poszanowania praw własności intelektualnej; 

 informacyjne i analityczne wsparcie dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku 
ukraińskim lub podmiotów planujących inwestycje na Ukrainie; 

 intensyfikacja działań ukierunkowanych na stworzenie pozytywnego wizerunku Ukrainy jako kraju 
alokacji kapitału zagranicznego; 

Ważnym kierunkiem doskonalenia działalności inwestycyjnej Ukrainy jest realizacja zainicjowanych 
programów rozwoju działalności inwestycyjnej, które dadzą możliwość zabezpieczyć ciągły napływ 
zagranicznych inwestycji do strategicznych w przypadku Ukrainy gałęzi gospodarki, a co za tym idzie 
przyczynią się do wykorzystania w procesach produkcyjnych nowoczesnych technologii, zwiększenia 
wydajności pracy oraz stymulowania rozwoju infrastruktury rynkowej. 
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4. Wnioski 

 Gospodarki Polski i Ukrainy na obecnym poziomie rozwoju nie generują wysokich nadwyżek 
kapitałowych dlatego kwalifikują się bardziej jako importerzy BIZ. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
Ukraina nie wykorzystuje w całości swojego potencjału w sferze przyciągania zagranicznego 
kapitału. Ukraina przegrywa konkurencję na światowym rynku ze względu na zły klimat 
inwestycyjny. Oba kraje, ze względu na ograniczoną wartość wewnętrznych nadwyżek 
kapitałowych, inwestują zagranicą w ograniczonym stopniu, trzeba jednak zaznaczyć, że Polska pod 
tym względem wyprzedza Ukrainę. 

 Utworzenie SWH między Ukrainą a UE rozpocznie proces zmian i dostosowań do unijnych norm w 
różnych obszarach ukraińskiej gospodarki, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy klimatu 
inwestycyjnego i zwiększenia atrakcyjności ukraińskiego rynku dla zagranicznych inwestorów. 
Obecnie trwająca niestabilność polityczna i gospodarcza jeszcze bardziej pogarsza klimat 
inwestycyjny, zatem proces przekonywania zagranicznych inwestorów do ukraińskiego rynku może 
być trudny i długotrwały. 

 Inwestorzy zagraniczni podejmując decyzję o lokowaniu kapitału na polskim czy ukraińskim rynku 
zwracają uwagę na prawie takie same czynniki/atuty, grupa zagranicznych inwestorów jest także 
bardzo zbliżona. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku ukraińskim 
może zatem stworzyć warunki do przyciągnięcia BIZ, gdyż czynniki kosztowe na rynku ukraińskim są 
nadal bardzo atrakcyjne, dodatkowo siła robocza na Ukrainie cechuje się dużym poziomem 
kwalifikacji. 

 Ukraina tworząc SWH z UE staje się najbliższym krajem „granicznym” do pozostałych krajów WNP, 
tym samym staje się atrakcyjną destynacją inwestycji ukierunkowanych na eksport od krajów WNP. 

 Ze względu na położenie geograficzne Ukraina może stać się jednocześnie rynkiem pośrednim dla 
kapitału napływającego z pozostałych krajów WNP, a następnie w kierunku rynku europejskiego.  

 Zainteresowanie polskich inwestorów rynkiem ukraińskim ciągle wzrasta. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że aktywność polskich inwestorów, mimo sąsiedztwa i lepszego rozpoznania ukraińskich realiów, 
możliwości i zagrożeń, jest mocno skorelowana z ogólną sytuacją polityczno-gospodarczą. 

 Do najważniejszych czynników, które hamują przepływ BIZ z krajów UE do Ukrainy zaliczyć należy: 
rozbudowaną biurokrację i korupcję na wszystkich szczeblach administracji państwowej. Brak 
transparentności we wczesnym etapie inwestycji. Wysokie podatki. Długi proces rejestrowania 
przedsiębiorstwa i słabą ochroną własności intelektualnej. 
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Aneks  

Tabele statystyczne 

Tabela 1. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych na Ukrainie w postaci BIZ w latach 2007–20114 w mln USD 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zaktualizowana 
wartość napływu BIZ 

do Ukrainy 
29542,7 35616,4 40053 44806 50333,9 54462,4 

 
58156,9 

 

*wg stanu na dzień 1 stycznia kolejnego roku, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji.  

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014 

 

Tabela 2. Struktura geograficzna kapitału zagranicznego w postaci BIZ na Ukrainie w 2013 roku mln USD 

Kraje 
Wartość 

BIZ 
% udziału 

Ogółem w tym: 58156,9 100 

Cypr 19035,9 32,7 

Niemcy 6291,8 10,8 

Holandia 5561,5 9,6 

Rosja 4287,4 7,4 

Austria 3257,5 5,6 

Wielka Brytania 2714,1 4,7 

Wyspy Dziewicze 2493,5 4,3 

Francja 1825,8 3,1 

Szwecja 1325,4 2,3 

Szwajcaria 1267,8 2,2 

Włochy 1055,6 1,8 

USA 991,1 1,7 

Polska 845,4 1,5 

Inne kraje 7204,1 12,3 

*wg stanu na dzień 1 stycznia kolejnego roku, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji. 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014 

 
Tabela 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w 2007 i 2013 roku mln USD 

Obwody 

2007 2013 

Wartość 
% 

udziału 
Wartość % udziału 

Ukraina 29542.70 100 58156,9 100 

AR Krym 726.2 2.46% 1608,9 2,8% 

Winnicki  152.6 0.52% 278,7 0,5% 

Wołyński 392.4 1.33% 339,3 0,6% 

Dniepropietrowski 2934.3 9.93% 9092,1 15,6% 

Doniecki 1355.2 4.59% 3510,5 6% 

Żytomierski 173.6 0.59% 387,7 0,7% 

Zakarpacki 345.3 1.17% 447,4 0,8% 

Zaporoski 761.4 2.58% 1124,7 1,9% 
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Iwano-Frankowski 385.2 1.30% 813,5 1,4% 

Kijowski 1083.6 3.67% 1948,3 3,4% 

Kirowogradski 55.3 0.19% 150,9 0,3% 

Ługański 309.1 1.05% 883,8 1,5% 

Lwowski 771.5 2.61% 1706 2,9% 

Mikołajewski 136.8 0.46% 280,5 0,5% 

Odesski  880.8 2.98% 1670,7 2,9% 

Połtawski 367.9 1.25% 1065,1 1,8% 

Rówieński 233.1 0.79% 312,9 0,5% 

Sumski 180.5 0.61% 427,2 0,7% 

Tarnopolski 51.0 0.17% 68,2 0,1% 

Charkowski 1278.7 4.33% 2216,3 3,8 

Chersoński 156.2 0.53% 279,4 0,5 

Chmielnicki 129.0 0.44% 225,5 0,4 

Czerkaski 175.0 0.59% 890 1,5 

Czerniowiecki  51.2 0.17% 69,8 0,1 

Czernihowski  86.6 0.29% 128,6 0,2 

m. Kijów 9681.7 32.77% 28039,7 48,2 

m. Sewastopol  147.2 0.50% 191,2 0,3 

*wg stanu na dzień 1 stycznia kolejnego roku, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji. 

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2007 i 2014 

 
Tabela 4. Struktura branżowa kapitału zagranicznego w postaci BIZ na Ukrainie w 2007 i 2013 roku mln USD 

Wyszczególnienie 
2007 2013 

Wartość % udziału Wartość % udziału 

Ogółem w tym: 29542,7 100 58156,9 100 

Działalność finansowa 4869,1 16,50% 15348,8 26,39% 

Przemysł ogółem w tym: 8004,1 27,10% 18012,5 30,97% 

produkcja artykułów spożywczych 1561,2 5,30% 3287,2 5,65% 

przemysł metalurgiczny i produkcja 
gotowych wyrobów metalowych 

1596,7 5,40% 6270,5 10,78% 

przemysł chemiczny i petrochemiczny 840,8 2,80% 1060,5 1,82% 

pozostałe gałęzie przemysłu 
przetwórczego 

2110,1 7,10% 7394,3 12,71% 

produkcja i doprowadzenie energii, 
gazu i wody 

138,4 0,50% 1642,2 2,82% 

Nieruchomości, usługi dla 
przedsiębiorstw 

2669,3 9,00% 4370,9 7,52% 

Budownictwo 1631,8 5,50% 1649,6 2,84% 

Handel, usługi remontowe 3072,1 10,40% 7559,6 13,00% 

Transport i łączność 1274,4 4,30% 1610,6 2,77% 

Rolnictwo i leśnictwo 557,3 1,90% 839,3 1,44% 

Inne rodzaje działalności gospodarczej 7464,6 25% 8765,6 15% 

*wg stanu na dzień 1 stycznia kolejnego roku, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji.  

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2007 i 2014 
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Tabela 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z regionów Ukrainy za granicą w 2007 i 2013 roku mln USD 

Obwody 
2007 2013 

Wartość % udziału Wartość % udziału 

Ukraina 6196,6 100 6575,3 100 

AR Krym 0,2 0,00% 2,1 0 

Winnicki  0,2 0,00% 0,2 0 

Wołyński …1   * * 

Dniepropietrowski 88,7 1,43% 200,3 3 

Doniecki 5335,1 86,10% 5432,2 82,6 

Zakarpacki -   * * 

Zaporoski 8,7 0,14% 48,1 0,7 

Iwano-Frankowski …1   * * 

Kijowski 2,5 0,04% 7,3 0,1 

Kirowogradski …1   0,1 0 

Ługański 1,7 0,03% 11,6 0,2 

Lwowski 0,9 0,01% 28,4 0,4 

Mikołajewski 0,5 0,01% 0,8 0 

Odesski  35,7 0,58% 37,5 0,6 

Połtawski 2,3 0,04% 3,4 0,1 

Sumski 3,4 0,05% 3,8 0,1 

Tarnopolski …1   * * 

Charkowski 63,9 1,03% 16,3 0,2 

Chersoński 0 0,00% 0,1 0 

Chmielnicki …1   * * 

Czerkaski …1   * * 

Czerniowiecki  …1   * * 

m, Kijów 629 10,15% 751,3 11,4 

m, Sewastopol  …1   * * 

*wg stanu na dzień 1 stycznia kolejnego roku, liczone jako zaktualizowana wartość od momentu rozpoczęcia inwestycji.  

1. Informacja konfidencyjna odpowiednio do Ustawy „O państwowej statystyce”  

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2007 i 2014 
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VI. Badania ankietowe dotyczące doświadczeń i oczekiwań polskich 
przedsiębiorstw współpracujących z ukraińskimi partnerami lub działającymi na 
rynku ukraińskim 

1. Informacje o badaniu 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorstw współpracujących z 
ukraińskimi partnerami lub działających na rynku ukraińskim. Zastosowano dobór próby celowo-losowy. 
Celowość doboru zagwarantował dostęp do bazy danych HBI54. Baza ta dotyczy przedsiębiorstw 
występujących w całym kraju. Zawiera ona: adresy mailowe, dane dotyczące osób na stanowiskach 
menadżerskich, aktualne informacje o danych finansowych polskich przedsiębiorstw. Posiadanie takiej 
bazy umożliwia m.in.: wielokrotną selekcję firm, prowadzenie skutecznych akcji e-mailingowych, uzyskanie 
informacji o zmianach zachodzących w wyselekcjonowanej grupie firm. Na podstawie bazy HBI wybranych 
zostało 4649 firm spełniających warunki: eksporter na Ukrainę i/lub importer z Ukrainy. Na podstawie tak 
powstałego operatu przeprowadzono zaprojektowane badania (dobór losowy). 

Na potrzeby badania przygotowane zostało narzędzie w postaci elektronicznej wersji (platforma 
LimeSurvey) kwestionariusza indywidualnego wywiadu wspomaganego telefonicznie (ang. Computer 
Assisted Telephone Interview – CATI). Narzędzie badawcze było wzorowane na badaniach 
przeprowadzonych w 2009 r. przez Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia55. Kwestionariusz, 
poprzez liczne konsultacje prowadzone przez członków zespołu badawczego, został w znacznej mierze 
opracowany w sposób autorski.  

Ankieta składała się z 52 pytań, podzielonych na części: 

1. pytania ogólne (metryczkowe)- 5 pytań; 

2. pytania dotyczące firm eksportujących na Ukrainę – 18 pytań; 

3. pytania dotyczące firm importujących z Ukrainy – 16 pytań; 

4. pytania dotyczące firm inwestujących na Ukrainie – 5pytań; 

5. pytania dotyczące stosunku przedsiębiorców do stowarzyszenia Ukrainy z UE – 8 pytań.  

Łącznie ankieta zawierała 148 zmiennych. 

Badania były prowadzone od 12 listopada do 20 grudnia 2013 roku. Przeprowadzono 246 wywiadów, w 
tym 18 z firmami deklarującymi inwestycje na Ukrainie, 11 – z importującymi z Ukrainy i 196 eksporterami 
na ten rynek. 

Próba nie jest w sensie statystycznym reprezentatywna dla firm w Polsce (ani dla wszystkich firm 
współpracujących z Ukrainą), jednak zapewniono równomierny rozkład geograficzny, zróżnicowanie 
branżowe i co do wielkości przedsiębiorstwa. 

Cel i zakres badań 

Głównym celem badań była ocena wpływu pogłębienia unijno-ukraińskich relacji gospodarczych na 
gospodarkę Polski, w wymiarze wymiany towarowej, handlu usługami, jak również przepływu kapitału i siły 
roboczej. 

Wśród celów szczegółowych założono: 

 - wskazanie szans i zagrożeń, jakie niesie za sobą eksport towarów na Ukrainę; 

- wskazanie szans i zagrożeń, jakie niesie za sobą import towarów z Ukrainy; 

- wskazanie szans i zagrożeń, jakie niosą za sobą inwestycje na Ukrainie; 

                                                
54 www.hbi.pl - abonament zakupiony w ramach badań statutowych  
55

 Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, Raport OSW, Kwiecień 2009.  

http://www.hbi.pl/
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- poznanie opinii polskich przedsiębiorców na temat stowarzyszenia Ukrainy z krajami UE.  
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2. Ogólne obserwacje o firmach współpracujących z Ukrainą 

Wśród badanych firm, które zadeklarowały przynajmniej jedną formę współpracy z Ukrainą (eksport, 
import, inwestycje na tamtejszym rynku), zdecydowana większość to przedsiębiorstwa działające na rynku 
co najmniej dziesięć lat (86% próby). Jedynie 33 ankietowane firmy (czyli 13%) zaczęło działalność w roku 
2005 lub później (Tabela 1). 
 

Tabela7. Kiedy Pana/Pani firma rozpoczęła działalność? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne w 2004 roku lub wcześniej 213 86,6 86,6 86,6 

w 2005 roku lub później 33 13,4 13,4 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Zdecydowanie widoczna jest też dominacja firm małych i średnich – 76% próby stanowiły przedsiębiorstwa 
zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników i nie więcej niż 249. Najmniejszą grupę stanowiły firmy 
duże, jedynie 7% firmy – powyżej 250 pracowników (Tabela 2). 
 

Tabela 8. Ile osób pracuje w Pana/Pani firmie? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne do 9 osób 42 17,1 17,1 17,1 

10-49 osób 92 37,4 37,4 54,5 

50-249 osób 94 38,2 38,2 92,7 

ponad 250 osób 18 7,3 7,3 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

 

Te dwie charakterystyki potwierdzają znaną prawidłowość, że ekspansja zagraniczna zajmuje polskim 
podmiotom gospodarczym na ogół dużo czasu (w początkowym okresie istnienia firmy koncentrują się na 
współpracy tylko z kontrahentami krajowymi), a także że mikro i duże przedsiębiorstwa rzadko angażują się 
we współpracę międzynarodową. 

Rozkład sektorowy próby został tak zaprojektowany, aby uzyskać stosunkowo dużo odpowiedzi od firm z 
branż wymienionych poniżej, które zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia przepływów 
handlowych oraz dla potencjalnych efektów porozumienia o wolnym handlu. 

 Europejska Klasyfikacja Działalności EKD 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów; 

 EKD 20-21 & 361 produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli, produkcja 
artykułów ze słomy i wyplatanych oraz produkcja masy celulozowej, papieru, wyrobów z papieru 
oraz produkcja mebli; 

 EKD 24-25 produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych oraz produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; 

 EKD 27-28 produkcja metali oraz metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń;  
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 EKD 29-33 produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana oraz produkcja maszyn 
biurowych i komputerów, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej 
niesklasyfikowana oraz produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej oraz 
produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków; 

 EKD 51 handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi. 
 

3. Wyniki dotyczące firm inwestujących na Ukrainie 

Wśród badanych firm inwestycje na Ukrainie zadeklarowało 18 przedsiębiorstw. O ile nie zaznaczono 
inaczej, w niniejszej części punktem odniesienia jest ta właśnie pod próba przedsiębiorstw. Udziały 
procentowe podawane są w odniesieniu do tej grupy. 

Połowa inwestorów (9, czyli 50%) to firmy, które także eksportują na rynek ukraiński. Natomiast udział 
eksporterów wśród inwestorów był mniejszy niż w całej próbie (w całej próbie udział eksporterów wynosił 
blisko 80%). Uwagę zwraca z kolei wyższy udział importerów wśród firm inwestujących na Ukrainie niż w 
całej próbie. Można więc domyślać się, że inwestycje nie są na ogół sposobem na zastąpienie importu z 
Ukrainy własną produkcją tam zlokalizowaną. Inwestorzy to firmy średnio rzecz biorąc jeszcze większe niż 
cała próba inwestorów i firm handlujących z Ukrainą (ponad 60% inwestorów deklarowało zatrudnienie 
ponad pięćdziesiąt osób – różnica nie jest jednak statystycznie istotna). 

Blok pytań skierowanych do inwestorów dotyczył dwóch kwestii – postrzegania korzyści z inwestycji na 
Ukrainie oraz barier rozwoju ukraińskich spółek.  

3.1. Postrzeganie korzyści z inwestycji  

Pytanie o ocenę korzyści z inwestycji na Ukrainie można również interpretować w kategoriach motywów 
decyzji inwestycyjnych, choć oczywiście nie można utożsamiać tych dwóch kwestii na poziomie 
poszczególnych firm-respondentów. 

Respondenci mieli do wyboru sześć sugerowanych możliwych korzyści z inwestycji na Ukrainie (Tabela 3). 
Średnio, firmy wskazywały na jedną korzyści; połowa respondentów wskazało na co najmniej dwie spośród 
sześciu możliwości. 

Wśród sugerowanych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło postrzegania Ukrainy jako dużego rynku 
zbytu (72% wskazań), niskich kosztów pracy (39%) oraz niskich kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej (33%). Nieco mniejsza grupa respondentów wskazywała także na korzyści związane z 
łatwością pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej (11%). Relatywnie najmniej respondentów 
wskazywało na korzyści związane z dostępem do surowców naturalnych (6% wskazań). Żaden z 
respondentów nie wskazał innych poza sugerowanymi korzyści, a 6% nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie 
(Tabela 3). 

Tabela 9. Najważniejsze korzyści z inwestycji na Ukrainie 

 Procent wskazań 

niższe koszty pracy 39 

łatwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników 11 

duży rynek zbytu 72 

niskie koszty prowadzenia działalności 33 

dostęp do surowców naturalnych 6 

inne 0 

nie wiem, trudno powiedzieć 6 

Źródło: Badania własne 
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3.2. Bariery rozwoju firm na Ukrainie 

Respondenci mieli do wyboru osiem sugerowanych problemów w rozwoju ich ukraińskich przedsiębiorstw 
(Tabela 4). Średnio firmy wskazywały na jedną barierę. 46% respondentów wybrało co najmniej dwie 
spośród ośmiu możliwości. 

Wśród sugerowanych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło funkcjonowania procedur wizowych i 
imigracyjnych (44% wskazań), korupcji (39%), a także przepisów dotyczących działalności gospodarczej oraz 
niestabilnego prawa gospodarczego (po 28%). Wyraźnie mniej respondentów wskazywało na procedury 
związanymi z transferem kapitału, wymianą walut, kosztami operacji bankowych oraz kwestie związane z 
nabywaniem gruntów pod inwestycje (po 6%) (Tabela 4). 

 
Tabela 10. Najważniejsze bariery funkcjonowania firm zależnych na Ukrainie 

 Procent wskazań 

przepisy regulujące prowadzenie działalności 
gospodarczej 

28 

niestabilne prawo gospodarcze 28 

procedury wizowe/imigracyjne 44 

procedury związanymi z transferem kapitału, 
wymianą walut, kosztami operacji bankowych 

6 

kwestia nabywania terenów pod inwestycje 6 

korupcja 39 

Źródło: Badania własne 

4. Wyniki dotyczące firm eksportujących na Ukrainę 

O ile nie zaznaczono inaczej, w niniejszej części punktem odniesienia jest pod próba firm eksportujących na 
Ukrainę (196 przedsiębiorstw). Udziały procentowe podawane są w odniesieniu do tej grupy. 

Badani eksporterzy są obecni na rynku ukraińskim relatywnie długo – niemal dwie trzecie firm deklarowało, 
że ich współpraca trwa ponad pięć lat, a jedynie 6% eksportowało krócej niż dwa lata (Tabela 5). Może to z 
jednej strony sugerować, że wejście na rynek ukraiński z eksportem nie jest postrzegane jako zbyt łatwe 
(niewiele firm próbuje takiej strategii), a z drugiej, że firmy, które zaczną eksportować na ten rynek, na ogół 
pozostają na nim na dłużej (a więc współpraca musi być opłacalna). 

 
Tabela 11. Od jak dawna firma eksportuje na Ukrainę? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

2 lata lub krócej 14 5,7 7,1 7,1 

2-5 lat 30 12,2 15,3 22,4 

ponad 5 lat 152 61,8 77,6 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 
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4.1. Postrzeganie korzyści z eksportu  

Pytanie o ocenę korzyści z eksportu towarów na Ukrainę można również interpretować w kategoriach 
motywów decyzji eksportowych, choć oczywiście nie można utożsamiać tych dwóch kwestii na poziomie 
poszczególnych firm-respondentów. 

Respondenci mieli do wyboru czternaście sugerowanych możliwych korzyści z eksportu towarów na 
Ukrainę (Tabela 6). Średnio, firmy wskazywały na dwie różne korzyści; 30% respondentów wskazało na co 
najmniej trzy spośród czternastu możliwości, a 7% nie wskazało żadnej korzyści. 

Wśród sugerowanych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło postrzegania Ukrainy jako dużego rynku 
zbytu i tym samym zwiększenie produkcji (48% wskazań), możliwości zmniejszenia bezrobocia (37%), 
dostępu do większej ilości towarów i usług (29%) oraz zwiększenia wydajności pracy (27%). Nieco mniejsza 
grupa respondentów wskazywała także na korzyści związane z pobudzeniem postępu naukowo-
technicznego (12%). Relatywnie najmniej respondentów wskazywało na korzyści związane z wpływem na 
polepszenie kwalifikacji pracowniczej (2% wskazań). 7% respondentów wskazało na inne poza 
sugerowanymi korzyściami, w tym wymieniano m.in. „ekspansja, nowi klienci”, „korzyści finansowe”, 
„korzyści finansowe, zwiększenie obrotów, zysków”, a 2% nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie (Tabela 6). 

 
Tabela 12. Najważniejsze korzyści z eksportu towarów na Ukrainę (%) 

 Procent wskazań 

umożliwia zwiększenie produkcji 48 

zmniejsza bezrobocie 37 

daje dostęp do większej ilości towarów i usług 29 

zwiększa wydajność pracy 27 

pobudza postęp naukowo-techniczny 12 

zapewnia większy dostęp i konkurencję wśród firm 
świadczących usługi 

10 

umożliwia podział pracy i produkcji 9 

prowadzi do obniżenie kosztów wytwarzania 
produktów 

8 

przyspiesza proces unowocześniania gospodarki 4 

gwarantuje dostęp do lepszych technologii 4 

pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów i sił 
wytwórczych 

4 

zwiększa potrzeby ludności, przez co pobudza rynek 
wewnętrzny 

4 

wpływa na polepszanie kwalifikacji kadry 
pracowniczej 

2 

inne 7 

nie wiem, trudno powiedzieć 2 

Źródło: Badania własne 

4.2. Bariery w eksporcie na Ukrainę 

Respondenci mieli do wyboru siedem możliwych problemów w eksporcie na rynek ukraiński (Tabela 7). 
Średnio firmy wskazywały na jeden najważniejszy problem. 30% respondentów wskazało na co najmniej 
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dwie spośród siedmiu możliwości. 10% podała spontanicznie inny problem przeszkadzający w ich eksporcie 
na Ukrainę. Aż 10% respondentów nie wymieniło żadnego problemu. 

Wśród sugerowanych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło samego cła (76%)  oraz systemu odpraw 
celnych i systemu klasyfikacji celnej (po 24%). 8% respondentów wybierało normy techniczne, 6% 
wymagania sanitarne i fitosanitarne. Jedynie 2% reguły pochodzenia (Tabela 7). 

 

Tabela 13. Najważniejsze bariery w eksporcie na Ukrainę 

 Procent wskazań 

cło 76 

cło antydumpingowe 4 

wymagania fitosanitarne i sanitarne 6 

normy techniczne 8 

system klasyfikacji celnej 24 

system odpraw celnych 24 

reguły pochodzenia 2 

inne 12 

nie wiem, trudno powiedzieć 2 

Źródło: Badania własne 

Wśród spontanicznych wskazań wiele ogólnych kwestii powtarzało się w różnych wypowiedziach (Tabela 
8). Nie zaskakuje powszechne narzekanie na biurokrację oraz ceny. Spośród spraw związanych z reżimem 
handlowym uwagę zwracają wskazania problemów wynikające z płatności, usług bankowych i ryzykiem 
odzyskania pieniędzy (co jest spójne z powszechnością narzekań na system odpraw celnych – szersza 
dyskusja na ten temat poniżej). Opieszałość po stronie polskiej także pojawiła się w wypowiedziach. 

Tabela 14. Bariery w eksporcie na Ukrainę – wskazania spontaniczne 

 Liczba wskazań 

biurokracja 3 

ceny 2 

płatności klienckie 1 

usługi bankowe 1 

ryzyko odzyskania pieniędzy 1 

opieszałość po stronie polskiej 1 

brak problemów 6 

Źródło: Badania własne 
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Rysunek 3. Spojrzenie na bariery dla eksportu na Ukrainę – procent wskazań danej kwestii wśród barier w porównaniu do innych barier (%). 

 

Źródło: Badania własne 

W przypadku barier wymienianych przez eksporterów zadawano dodatkowe pytania mające za zadanie 
bardziej precyzyjne ustalenie, na czym polega problem. Wyniki przedstawione są powyżej (Rysunek 3). 
 

4.2.1. Problemy z cłem 

Od respondentów, którzy eksportują na Ukrainę, próbowaliśmy dowiedzieć się, jaka redukcja stawek 
celnych zlikwidowałaby problem. Wyniki przedstawia Tabela 9. Aż połowa respondentów odpowiadających 
na to pytanie nie potrafiła określić dogodnego poziomu obniżenia stawek celnych. Jedynie co dziesiąty 
badany deklarował, że konieczne byłaby obniżenie stawek o co najmniej 15 punktów procentowych. 
Jednocześnie dla ponad 12% cło nie stanowi istotnej bariery dla eksportu na Ukrainę. 

Tabela 15. O ile musiałoby zmniejszyć się cło, żeby przestało być istotną barierą dla eksportu na Ukrainę? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

o 5 punktów 
procentowych 

29 11,8 14,8 14,8 

10 punktów procentowych 16 6,5 8,2 23,0 

15 albo więcej punktów 
procentowych 

20 8,1 10,2 33,2 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

107 43,5 54,6 87,8 

cło nie stanowi dla mojej 
firmy istotnej bariery dla 
eksportu na Ukrainę 

24 9,8 12,2 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 
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Tabela 16. Główne towary eksportowe firm deklarujących konieczność obniżenia stawek celnych o co najmniej 15 punktów procentowych 

⎻ artykuły dziecięce, zabawki, gry 

⎻ odzież 

⎻ artykuły motoryzacyjne, części i akcesoria do pojazdów, w tym: samochodów ciężarowych, maszyn 

rolniczych 

⎻ maszyny górnicze, kombajny, maszyny pakujące, maszyny rolnicze, maszyny dla ogrodnictwa 

⎻ artykuły spożywcze 

⎻ blaty, parapet, płyta oklejona 

⎻ chemia budowlana, systemy dociepleń, chemia gospodarcza 

⎻ kable, przewody, sprzęt elektroniczny 

⎻ urządzenia chłodnicze 

⎻ kotły centralnego ogrzewania, grzejniki 

⎻ komputery, oprogramowanie komputerowe 

⎻ materiały budowlane 

⎻ materiały budowlane; produkty pochodzenia drewnianego – głębokiej przeróbki drewna 

⎻ mięso 

⎻ mieszanki paszowe, nasiona 

⎻ owoce, w tym m.in.: świeże jabłka, czereśnie, warzywa, pomidory, kapusta pekińska 

⎻ produkty konserwowane oraz cukiernicze 

⎻ okna, okna dachowe 

⎻ wyroby gumowe, wyroby metalowe (haki, ogniwa), wyroby z metalów dla ogrzewnictwa oraz dla 

chłodnictwa 

⎻ sprzęt elektroniczny, sprzęt fotograficzny 

⎻ części do przemysłu piwowarskiego oraz napojów, przyprawy 

⎻ elementy hydrauliczne, elementy metalowe, elementy grzejne przemysłowe 

⎻ szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe, lakiery akrylowe, systemy mieszalnikowe, 

⎻ tworzywa sztuczne, włókna szklane 

Źródło: Badania własne 

4.2.2. Problemy z odprawami celnymi  

Respondenci, którzy eksportują na Ukrainę, byli proszeni o wskazanie czasu oczekiwania transportów z 
towarami na granicy z Ukrainą. Wyniki przedstawia Tabela 11. Zdecydowana większość respondentów 
(64%) wybrała odpowiedź „nigdy nie wiadomo, ile to będzie czasu”, co sugeruje dużą nieprzewidywalność 
warunków odpraw celnych, a zatem także czasu dostaw. 21% respondentów sądziło, że odprawy trwają 
zazwyczaj nie dłużej niż 12 godzin. Tylko 7% respondentów sądziło, że odprawy trwają zazwyczaj 1–2 doby. 

Tabela 17. Ile średnio czasu spędza obecnie transport z Państwa towarami na granicy z Ukrainą? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

do 12 godzin 41 16,7 20,9 20,9 

1-2 doby 13 5,3 6,6 27,6 

ponad 3 doby 17 6,9 8,7 36,2 
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nigdy nie wiadomo, 
ile to będzie czasu 

125 50,8 63,8 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Braki odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Respondenci byli też proszeni o określenie, na czym dokładnie polega problem z odprawami celnymi. 
Sugerowane odpowiedzi wskazywały na długotrwałość procedur, wysokie koszty z nimi związane, 
niejasność lub niestabilność regulacji (można było wskazać więcej niż jedną kwestię). Była też możliwość 
sformułowania innej odpowiedzi. Wyniki przedstawia Tabela 12. Zasadniczym problemem jest więc 
długotrwałość procedur celnych oraz niejasność bądź też duża zmienność ich regulacji. Wyniki te wydają się 
spójne z odpowiedziami na pytanie o średni czas oczekiwania transportów na granicy oraz z wieloma 
spontanicznymi wskazaniami na „biurokracja” jako istotną barierę dla eksportu. 

Tabela 18. Z czym wiążą się najważniejsze problemy związane z systemem odpraw celnych przy eksporcie na Ukrainę? 

 Liczebność Procent ważnych 

Ważne obserwacje procedury są długotrwałe 109 56,5 

procedury dużo kosztują 35 18,1 

regulacje są niejasne lub często się 
zmieniają 

49 25,4 

inny powód 32 14 

Źródło: Badania własne 

Wśród innych niż sugerowane odpowiedzi, wskazania dotyczyły systemu czy sposobu pracy urzędów 
celnych (przykłady odpowiedzi: „procedury nie są przychylne”, „niemiła obsługa”, „problem interpretacji 
przez poszczególne urzędy celne”). Pozostałe odpowiedzi formułowały własnymi słowami problem 
związany z biurokracją. 

4.2.3. Problemy z systemem klasyfikacji celnej  

Eksporterów na Ukrainę, proszono o doprecyzowanie, jak często zdarza się, że klasyfikacja towarów jest 
kwestionowana. Wyniki przedstawia Tabela 13. Ponad 11% respondentów deklarowało, że zdarzyło się to 
co najmniej kilkakrotnie w ciągu ostatniego roku, przy czym zdaniem 10% respondentów sytuacje takie są 
typowe (zdarzają się prawie zawsze). 19% deklarowało, że problem kwestionowania klasyfikacji towarów 
wystąpił co najwyżej raz w ciągu ostatniego roku. 

Tabela 19. Jak często kwestionowano klasyfikację celną eksportowanych przez Państwa firmę towarów? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

prawie zawsze 3 1,2 1,5 1,5 

często 10 4,1 5,1 6,6 

kilka razy w ostatnim 
roku 

9 3,7 4,6 11,2 

najwyżej jeden raz w 
ostatnim roku 

15 6,1 7,7 18,9 

nigdy się to nie zdarzyło 159 64,6 81,1 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  
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Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

4.2.4. Problemy z normami technicznymi 

Respondentów, eksportujących na Ukrainę, proszono o doprecyzowanie, na czym konkretnie polega 
problem. Pytano, czy łatwo jest uzyskać informacje o normach wymaganych przy eksporcie na Ukrainę, czy 
wyniki testów i odpowiednie certyfikaty produktów uzyskane w Polsce lub innych krajach UE są uznawane 
przez właściwe służby na Ukrainie oraz jak mają się koszty spełniania norm ukraińskich w stosunku do 
kosztów spełnienia norm przy sprzedaży w krajach UE. Wyniki przedstawiają Tabele 14-16. Wynika z nich, 
że zdaniem respondentów generalnie unijne normy techniczne nie są uznawane na Ukrainie (93% 
wskazań). Jednak uzyskanie informacji o normach wymaganych na Ukrainie nie jest zbyt trudne, a koszty z 
tym związane są podobne do kosztów spełnienia norm unijnych (co jednak w przypadku sprzedaży na 
Ukrainie i w krajach UE i tak z grubsza podwajałoby koszty związane ze spełnieniem norm technicznych). 

Tabela 20. Czy łatwo uzyskać informacje o normach technicznych? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

bardzo łatwo 24 9,8 12,2 12,2 

łatwo 98 39,8 50,0 62,2 

ani łatwo, ani trudno 61 24,8 31,1 93,4 

trudno 10 4,1 5,1 98,5 

bardzo trudno 3 1,2 1,5 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Tabela 21. Czy wyniki testów i odpowiednie certyfikaty produktów uzyskane w Polsce lub innych krajach UE są uznawane przez 

odpowiednie służby na Ukrainie? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Tak 67 27,2 34,2 34,2 

Nie 30 12,2 15,3 49,5 

Nie wiem 99 40,2 50,5 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Tabela 22. Koszty spełnienia wymogów ukraińskich w stosunku do kosztów przy sprzedaży w Polsce lub innych krajach UE 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

znacznie wyższe 3 1,2 1,5 1,5 

wyższe 48 19,5 24,5 26,0 
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takie same 48 19,5 24,5 50,5 

niższe 7 2,8 3,6 54,1 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

90 36,6 45,9 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

4.2.5. Problemy z wymaganiami sanitarnymi i fitosanitarnymi 

Respondentów, eksportujących na Ukrainę, pytano o wprowadzenie systemu analizy ryzyka i kontroli 
punktów krytycznych (HACCP), o porównanie rygorystyczności odpowiednich wymogów na Ukrainie i w 
Polsce oraz innych krajach UE oraz o koszty spełnienia dodatkowych ukraińskich wymogów w badanym 
zakresie. Odpowiedzi przedstawiają Tabele 17–20. 

Ponad 20% respondentów było przekonanych, że eksport na Ukrainę wymaga spełnienia bardziej rygory-
stycznych wymagań sanitarnych i fitosanitarnych niż sprzedaż w krajach UE. Połowa firm składających takie 
deklaracje nie wprowadziła systemu HACCP (Tabela 21). Niewiele ponad 20% firm oceniła, że koszty 
spełnienia dodatkowych ukraińskich wymogów sanitarnych i/lub fitosanitarnych są znaczące albo bardzo 
znaczące (Tabela 20). 

Tabela 23. Czy firma wprowadziła system HACCP? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Tak 19 7,7 9,7 9,7 

Nie 177 72,0 90,3 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 
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Tabela 24. Czy eksport na Ukrainę wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań sanitarnych i fitosanitarnych niż sprzedaż w 

Polsce? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

zdecydowanie tak 7 2,8 3,6 3,6 

raczej tak 24 9,8 12,2 15,8 

raczej nie 52 21,1 26,5 42,3 

zdecydowanie nie 19 7,7 9,7 52,0 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

94 38,2 48,0 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

 

Tabela 25. Czy eksport na Ukrainę wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań sanitarnych i fitosanitarnych niż eksport do UE? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

zdecydowanie tak 7 2,8 3,6 3,6 

raczej tak 26 10,6 13,3 16,8 

raczej nie 57 23,2 29,1 45,9 

zdecydowanie nie 9 3,7 4,6 50,5 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

97 39,4 49,5 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Tabela 26. Na ile istotne są dla Państwa firmy koszty spełnienia dodatkowych ukraińskich wymogów sanitarnych i/lub fitosanitarnych? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

bardzo znaczące 2 ,8 1,0 1,0 

znaczące 38 15,4 19,4 20,4 

mało znaczące 48 19,5 24,5 44,9 

zupełnie nieważne 22 8,9 11,2 56,1 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

86 35,0 43,9 100,0 

Ogółem 196 79,7 100,0  

Brak odpowiedzi 50 20,3   

Ogółem 246 100,0   
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Źródło: Badania własne 

Tabela 27. Czy przy eksporcie na Ukrainę firma musi spełnić wymogi sanitarne (bardziej restrykcyjne niż przy sprzedaży w UE), czy firma 

wprowadziła system HACCP? 

 Czy firma wprowadziła system 
HACCP? 

Ogółem 

Tak Nie 

Czy eksport na Ukrainę 
wymaga spełnienia 
bardziej rygorystycznych 
wymagań sanitarnych i 
fitosanitarnych niż 
eksport do UE? 

zdecydowanie tak 2 5 7 

raczej tak 4 22 26 

raczej nie 10 47 57 

zdecydowanie nie 1 8 9 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

2 95 97 

Ogółem 19 177 196 

Źródło: Badania własne 

4.2.6. Problemy z regułami pochodzenia 

Eksporterów, którzy eksportują na Ukrainę, proszono o doprecyzowanie, na czym konkretnie polega 
problem. Pytano, czy otrzymanie odpowiednich certyfikatów jest (a) czasochłonne, (b) kosztowne, (c) 
trudne ze względu na to, że nie wiadomo, jak można je otrzymać. Respondenci mieli też możliwość 
wskazania innych powodów. Wyniki przestawia Tabela 22. Zasadniczym problemem okazała się 
czasochłonność procedur otrzymania certyfikatów pochodzenia – wskazywało na to 43% respondentów. 
Spośród spontanicznie wskazywanych problemów jeden respondent twierdził, że miał problemy z 
wydaniem certyfikatu. 

Tabela 28. Na czym polega największy problem z certyfikatami pochodzenia towarów? 

 Liczebność Procent Procent obserwacji 

Ważne 
obserwacje 

ich otrzymanie jest 
czasochłonne 

74 37,8% 43,3% 

ich otrzymanie jest 
kosztowne 

31 15,8% 18,1% 

nie całkiem wiadomo, 
jak można otrzymać 
certyfikaty 
pochodzenia 

10 5,1% 5,8% 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

81 41,3% 47,4% 

Ogółem 196 100,0%  

Źródło: Badania własne 
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5. Wyniki dotyczące firm importujących z Ukrainy 

O ile nie zaznaczono inaczej, w niniejszej części punktem odniesienia jest podpróba firm importujących z 
Ukrainy (11 przedsiębiorstw). Udziały procentowe podawane są w odniesieniu do tej grupy.  
 
5.1. Wybrane charakterystyki próby 

Badani importerzy współpracowali z Ukrainą średnio rzecz biorąc nieco krócej niż w przypadku 
eksporterów. Aż 64% firm deklarowało, że ich współpraca trwa ponad pięć lat, i tylko 9% importowała 
krócej niż dwa lata (Tabela 23).  

Tabela 29. Od jak dawna firma importuje? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

2 lata lub krócej 1 ,4 9,1 9,1 

2-5 lat 3 1,2 27,3 36,4 

ponad 5 lat 7 2,8 63,6 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

 

5.2. Postrzeganie korzyści z importu  

Pytanie o ocenę korzyści z importu towarów z Ukrainy można również interpretować w kategoriach moty-
wów decyzji importowych, choć oczywiście nie można utożsamiać tych dwóch kwestii na poziomie 
poszczególnych firm-respondentów. 

Respondenci mieli do wyboru dziewięć sugerowanych możliwych korzyści z eksportu towarów na Ukrainę 
(Tabela 24). Średnio, firmy wskazywały na jedną najważniejszą korzyść; 27% respondentów wskazało na co 
najmniej dwie spośród dziewięciu możliwości, a 10% nie wskazało żadnej korzyści. 

Wśród sugerowanych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło niższej ceny towarów importowanych (70% 
wskazań), możliwości szybszego i lepszego dostosowania produkcji do preferencji klientów i inwestorów 
(30%) oraz dostępu do towarów i usług wysokiej jakości (20%). Relatywnie najmniej respondentów wskazy-
wało na korzyści związane z obniżeniem kosztów produkcji oraz korzyści komparatywne (po 10% wskazań). 
10% respondentów wskazało na inne poza sugerowanymi korzyściami, w tym wymieniano „podniesienie 
jakości wyrobów”, żaden z respondentów nie miał problemu z odpowiedzią na pytanie (Tabela 24). 
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Tabela 30. Najważniejsze korzyści z importu towarów z Ukrainy (%) 

 Procent wskazań 

niższe ceny towarów importowanych 70 

możliwość szybszego i lepszego dostosowania 
produkcji do preferencji klientów i inwestorów 

30 

dostęp do towarów i usług wysokiej jakości 20 

korzyści komparatywne, ponieważ kraje importują 
takie dobra, których wytwarzanie ze względu na min. 
koszty i wydajność pracy jest nieopłacalne 

10 

obniżenie kosztów produkcji poprzez dostosowanie 
popytu do podaży 

10 

daje korzyści wynikające z umów handlowych 10 

inne 10 

nie wiem, trudno powiedzieć 0 

Źródło: Badania własne 

5.3. Bariery w imporcie z Ukrainy 

Respondenci mieli do wyboru siedem sugerowanych problemów w imporcie z Ukrainy (Tabela 25). Średnio, 
firmy wymieniały jeden najważniejszy  problem. 18% respondentów wskazało na co najmniej dwie spośród 
siedmiu możliwości. Co dziesiąty z tej grupy podał spontanicznie inny problem przeszkadzający w ich 
imporcie z Ukrainy. 11% nie wymieniło żadnego problemu. 

Wśród możliwych odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło cła (57%). Po ok. 43% respondentów wybrało 
normy techniczne i system odpraw celnych (Tabela 25). 

Tabela 31. Najważniejsze bariery w imporcie z Ukrainy 

 Procent wskazań 

cło 57 

normy techniczne 43 

system odpraw celnych 43 

wymagania fitosanitarne i sanitarne 27 

inne 11 

nie wiem, trudno powiedzieć 11 

Źródło: Badania własne 

Wśród (niewielu) spontanicznych wskazań pojawiły się kwestie biurokracji, trudności zależnych od rodzaju 
importowanego produktu. Przy analizie tych wyników warto pamiętać, że w niektórych przypadkach 
importerzy mogą nie mieć dokładnych informacji o barierach importowych. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia, gdy pokonywanie barier spada na stronę sprzedającą (eksportującą) towary. 
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Rysunek 4. Spojrzenie na bariery dla importu z Ukrainy – procent wskazań danej kwestii wśród barier w porównaniu do innych barier (%). 

 

Źródło: Badania własne 

W przypadku barier wymienianych przez importerów zadawano dodatkowe pytania mające za zadanie 
bardziej precyzyjne ustalenie, na czym polega problem. Wyniki przedstawione są powyżej (Rysunek 4). 
Należy jednak pamiętać, że ze względu na niską liczebność próby importerów pewne relacje przedstawiane 
poniżej mogą być nieco przypadkowe. Konieczna jest duża ostrożność w formułowaniu wniosków na 
podstawie tych wyników. 

5.3.1. Problemy z cłem 

Od respondentów importujących towary z Ukrainy, próbowaliśmy dowiedzieć się, jaka redukcja stawek 
celnych zlikwidowałaby problem. Wyniki przedstawia Tabela 26. Co dziesiąty respondent uważał, że już 
spadek stawki celnej o 5 punktów procentowych rozwiązałby problem. Tyle samo respondentów 
odpowiadających na to pytanie deklarowała, że konieczna byłaby obniżka stawek o co najmniej 15 
punktów procentowych. 

Tabela 32. O ile musiałoby zmniejszyć się cło, żeby przestało być istotną barierą dla importu z Ukrainy? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

o 5 punktów 
procentowych 

1 ,4 9,1 9,1 

10 punktów 
procentowych 

1 ,4 9,1 18,2 

15 albo więcej 
punktów 
procentowych 

1 ,4 9,1 27,3 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

6 2,4 54,5 81,8 

cło nie stanowi dla 
mojej firmy istotnej 
bariery dla eksportu na 
Ukrainę 

2 ,8 18,2 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 
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Tabela 33. Główne towary importowane z Ukrainy przez firmy deklarujące konieczność obniżenia stawek celnych o co najmniej 15 punktów 

procentowych 

⎻ cukier 

⎻ paliwa  

⎻ węgiel 

⎻ wyroby drewnopodobne 

Źródło: Badania własne 

5.3.2. Problemy z normami technicznymi 

Respondentów, którzy wśród najważniejszych barier dla importu wymienili normy techniczne, proszono o 
doprecyzowanie, na czym konkretnie polega problem. Pytano, czy łatwo jest uzyskać informacje o normach 
wymaganych przy imporcie z Ukrainy do Polski, czy wyniki testów i odpowiednie certyfikaty produktów 
uzyskane na Ukrainie są uznawane w Polsce oraz (w przypadku gdy importer ponosi koszty związane z 
normami) czy są one wyższe od analogicznych kosztów ponoszonych przy imporcie z krajów UE. Wyniki 
przedstawiają Tabele 28–30. Wynika z nich, że zdaniem respondentów ukraińskie certyfikaty norm 
technicznych są na ogół uznawane w Polsce (27% wskazań), jednak koszty ich uzyskania są większe, niż 
byłoby to w przypadku importu z krajów UE. 

Tabela 34. Jak łatwo jest Państwa firmie uzyskać informacje o normach technicznych wymaganych przy imporcie z Ukrainy do Polski? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

bardzo łatwo 1 ,4 9,1 9,1 

łatwo 7 2,8 63,6 72,7 

ani łatwo, ani 
trudno 

2 ,8 18,2 90,9 

trudno 1 ,4 9,1 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Tabela 35. Czy wyniki testów i odpowiednie certyfikaty importowanych przez Państwa produktów uzyskane na Ukrainie są uznawane przez 

odpowiednie służby w Polsce lub innych krajach UE? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

tak, wszystkie 4 1,6 36,4 36,4 

nie 2 ,8 18,2 54,5 

nie wiem 5 2,0 45,5 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 
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Tabela 36. Jeśli Państwa firma ponosi koszty związane z normami, to czy w przypadku importu z Ukrainy są one wyższe, takie same, czy 

niższe w porównaniu z kosztami, jakie trzeba ponieść przy imporcie z krajów UE? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

wyższe 3 1,2 27,3 27,3 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

8 3,3 72,7 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

5.3.3. Problemy z odprawami celnymi  

Respondenci, którzy importują towary z Ukrainy, byli proszeni o wskazanie czasu oczekiwania na granicy 
z Ukrainą. Wyniki przedstawia Tabela 31. Zdecydowana większość respondentów (73%) wybrała odpowiedź 
„nigdy nie wiadomo, ile to będzie czasu”, co sugeruje dużą nieprzewidywalność warunków odpraw celnych, 
a zatem także czasu dostaw. 18% respondentów sądziło, że odprawy trwają zazwyczaj nie dłużej niż 2 doby. 
A tylko 9% wskazało na czas nie dłuższy niż dwanaście godzin. 

Tabela 37. Ile średnio czasu spędza obecnie transport z importowanymi przez Państwa towarami z Ukrainy na granicy? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

do 12 godzin 1 ,4 9,1 9,1 

1-2 doby 2 ,8 18,2 27,3 

nigdy nie wiadomo, 
ile to będzie czasu 

8 3,3 72,7 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Respondenci byli też proszeni o wskazanie, na czym dokładnie polega problem z odprawami celnymi. 
Sugerowane odpowiedzi wskazywały na długotrwałość procedur oraz niejasność lub niestabilność regulacji 
(można było wskazać więcej niż jedną kwestię). Była też możliwość sformułowania innej odpowiedzi. 
Wyniki przedstawione w Tabeli 32 sugerują, że długotrwałość procedur celnych oraz – w nieco mniejszej 
mierze – niejasność bądź też duża zmienność regulacji ich dotyczących są zasadniczym problemem. 

Tabela 38. Z czym wiążą się problemy z systemem odpraw celnych? 

 Liczebność Procent ważnych 

Ważne obserwacje procedury są długotrwałe 6 86,0% 

regulacje są niejasne lub często 
się zmieniają 

2 29,0% 

inny powód 3 40,0% 

Źródło: Badania własne 
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5.3.4. Problemy z wymaganiami sanitarnymi i fitosanitarnymi 

Respondentów, którzy wśród głównych barier dla importu wymienili wymagania sanitarne i fitosanitarne, 
pytano o koszty spełnienia dodatkowych wymogów przy imporcie z Ukrainy do Polski. Odpowiedzi 
przedstawiają Tabele 33–34. Okazuje się, że koszty z tym związane niezbyt często są ponoszone 
(bezpośrednio) przez importerów. Nawet gdy ma to miejsce, koszty te są mało znaczące. 

Tabela 39. Czy przy imporcie z Ukrainy Państwa firma ponosi dodatkowe koszty związane ze spełnieniem wymogów sanitarnych i/lub 

fitosanitarnych? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Tak 3 1,2 27,3 27,3 

Nie 3 1,2 27,3 54,5 

Nie wiem 5 2,0 45,5 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

Tabela 40. Koszty spełnienia polskich/unijnych wymogów sanitarnych i/lub fitosanitarnych przy imporcie z Ukrainy są istotne 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

znaczące 1 ,4 9,1 9,1 

mało znaczące 1 ,4 9,1 18,2 

nieistotne 3 1,2 27,3 45,5 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

6 2,4 54,5 100,0 

Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

5.3.5. Problemy z systemem klasyfikacji celnej  

Respondentów, którzy wymienili system klasyfikacji celnej, proszono o doprecyzowanie, jak często zdarza 
się, że klasyfikacja towarów jest kwestionowana. Wyniki przedstawia Tabela 35. Większość respondentów 
deklarowała, że przypadki takie miały miejsce najwyżej jeden raz w ciągu ostatniego roku.  

Tabela 41. Jak często kwestionowano klasyfikację celną towarów importowanych przez Państwa firmę z Ukrainy? 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

często 1 ,4 9,1 9,1 

najwyżej jeden raz w 
ostatnim roku 

2 ,8 18,2 27,3 

nigdy się to nie 
zdarzyło 

8 3,3 72,7 100,0 
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Ogółem 11 4,5 100,0  

Brak odpowiedzi 235 95,5   

Ogółem 246 100,0   

Źródło: Badania własne 

5.3.6 Problemy z regułami pochodzenia 

Respondentów, którzy wymienili reguły pochodzenia, proszono o doprecyzowanie, na czym konkretnie 
polega problem. Pytano, czy otrzymanie odpowiednich certyfikatów jest (a) czasochłonne (b) kosztowne, 
(c) trudne ze względu na to, że nie wiadomo, jak można je otrzymać. Respondenci mieli też możliwość 
wskazania innych powodów. Wyniki przestawia Tabela 36, sugerując czasochłonność procedur i brak 
wystarczającej informacji o pozyskiwaniu certyfikatów, jednak bardzo mała liczba odpowiedzi na te pytania 
nie pozwala na formułowanie silnych wniosków. 

Tabela 42. Na czym polega największy problem z certyfikatami pochodzenia towarów? 

 Liczebność Procent Procent 
obserwacji 

Ważne 
obserwacje 

ich otrzymanie jest 
czasochłonne 

2 20,0% 22,2% 

ich otrzymanie jest 
kosztowne 

1 10,0% 11,1% 

nie całkiem wiadomo, 
jak można otrzymać 
certyfikaty pochodzenia  

2 20,0% 22,2% 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

5 50,0% 55,6% 

Ogółem 10 100,0% 111,1% 

Źródło: Badania własne 

6. Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską 

6.1. Analiza postaw wobec stowarzyszenia Ukrainy z UE 

Wśród badanych dominuje przeciętne zainteresowanie sprawami dotyczącymi stowarzyszeniem Ukrainy z 
Unią Europejską. Śledzenie jedynie głównych wydarzeń związanych z analizowanym procesem politycznym 
zadeklarowało aż 37,8% spośród badanych. Tylko 10,2% respondentów stwierdziło, iż śledzi wiadomości z 
tego zakresu bardzo uważnie. Z kolei aż 23,2% wyraziło opinię, iż nie interesuje się tym w ogóle lub jedynie 
w małym stopniu. Istotnym kontekstem, który pozwala na prawidłową ocenę poziomu zainteresowania 
żywionego przez przedsiębiorców procesem stowarzyszeniowym jest poziom zainteresowania sprawami 
politycznymi jako takimi (bez względu na to, czy mają one charakter związany ze stowarzyszeniem czy też 
nie). Na pytanie o zainteresowanie polityką aż 37,8% badanych wskazało na średni jego poziom (śledzenie 
jedynie głównych wydarzeń), 13,7% duży lub bardzo duży, a 23,2% nikły lub całkowity brak 
zainteresowania. Wyraźnie uwidacznia się podobna  struktura odpowiedzi udzielonych na oba pytania (tab. 
37).  

Tabela 43. Zainteresowanie sprawami dotyczącymi stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Żadne - praktycznie mnie 
to nie interesuje 

26 10,6 10,6 10,6 
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Nikłe, niewielkie - często 
umykają mojej uwadze 
nawet ważne wydarzenia 

31 12,6 12,6 23,2 

Średnie - śledzę jedynie 
główne wydarzenia 

93 37,8 37,8 61,0 

Duże - dość uważnie 
śledzę to, co się dzieje w 
tych sprawach 

52 21,1 21,1 82,1 

Bardzo duże - uważnie 
(szczegółowo) śledzę 
prawie wszystko, co się 
dzieje w tych sprawach 

25 10,2 10,2 92,3 

Trudno powiedzieć 19 7,7 7,7 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Niezbyt wielkie zainteresowanie respondentów problematyką stowarzyszenia Ukrainy z UE nie wynika 
bynajmniej z przekonania badanych, iż posiadają na ten temat wystarczający zakres wiedzy. Na skali 10 
punktowej, gdzie 0 oznaczało zupełny brak wiedzy, zaś 10 wiedzę bardzo dużą (po wyeliminowaniu 
odpowiedzi osób nie potrafiących jednoznacznie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie [wskazania: 
„trudno powiedzieć” oraz braków odpowiedzi] średnia wyniosła 4,99, mediana zaś i dominanta 5. 
Zakładając, iż zakres od 0 do 3 punktu oznacza niski poziom wiedzy, od 4 do 6 punktów przeciętny poziom 
poinformowania, zaś przedział od 7 do 10 punktów wysoki poziom wiedzy na ten temat, przeprowadzone 
badania wskazują, iż osób deklarujących posiadanie niewielkiego zasobu wiedzy na temat stowarzyszenia 
Ukrainy z UE jest tyle samo co badanych uważających się za poinformowanych dobrze (26%). Największą 
grupę stanowią przeciętnie poinformowani (43,1%). 

Wśród badanych dominuje również pozytywna ocena stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Aż 76,5% 
ogółu respondentów - odpowiadając na pytanie: „Ogólnie mówiąc, czy uważa Pan(i), że stowarzyszenie 
Ukrainy z Unią Europejską to ...” - wskazało, iż jest to dobra rzecz (w tym 15,9% sądziło, iż stowarzyszenie 
Ukrainy z UE jest zdecydowanie dobrą rzeczą). Postawy negatywne prezentuje jedynie 4,9% badanych (w 
tym 0,8% uważa, iż jest to zdecydowanie zła rzecz). Brak jednoznacznej oceny zadeklarowało prawie jedna 
piąta ankietowanych (18,7%). Wśród respondentów, którzy są przychylni takiemu stowarzyszeniu 
wskazywano m.in. na „otwarte granice, prostsza droga na ukraińskie rynki”, „szybszy przejazd przez 
Ukrainę i sprawniejszy eksport na ukraiński rynek”, „bezpieczniejszy handel, mniejsze ryzyko”, 
„czytelniejsze przepisy”, „łatwiejsza współpraca z ukraińskimi firmami”, „uproszczenie procedur celnych”, 
„łatwiejsza współpraca”, „likwidację barier celnych”, „likwidacja barier przy eksporcie”, „możliwość 
dodatkowego rozwoju i współpracy”.  

Potwierdzeniem generalnie pozytywnej oceny procesu stowarzyszenia Ukrainy z UE jest struktura 
odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnego (subiektywnego) stopnia poparcia udzielanego przez 
respondentów stowarzyszenia Ukrainy z UE (tab. 38). Popiera je aż 78,4% respondentów (w tym 26,8% w 
sposób zdecydowany). Przeciwne opinie prezentuje jedynie 4,5% ogółu respondentów (w tym tylko 0,4% 
jest stowarzyszeniu przeciwnych zdecydowanie). Stosunkowo niewielki jest także odsetek badanych nie 
posiadających w tej sprawie wyrobionego zdania (17,1%).  
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Tabela 44. Osobiste poparcie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Zdecydowanie 
przeciwny 

1 ,4 ,4 ,4 

Raczej przeciwny 10 4,1 4,1 4,5 

Trudno powiedzieć 42 17,1 17,1 21,5 

Raczej popieram 127 51,6 51,6 73,2 

Zdecydowanie 
popieram 

66 26,8 26,8 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Także ocena sytuacji, w której Ukraina nie podpisałaby umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską 
wskazuje na pozytywną ocenę procesu integracji. Prawie połowa ankietowanych (44,37%) sądzi, iż sytuacja, 
w której Ukraina nie podpisałaby umowy stowarzyszeniowej z UE byłaby dla naszego kraju niekorzystna. 
Przeciwnego zdania jest jedynie, co dwunasty badany (8,1%). Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie ma 
47,6% ogółu respondentów (tab. 39).  

Tabela 45. Ocena sytuacji, w której Ukraina nie podpisałaby umowy stowarzyszeniowej z UE 

 Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Zdecydowanie 
korzystne 

6 2,4 2,4 2,4 

Raczej korzystne 14 5,7 5,7 8,1 

Trudno powiedzieć 117 47,6 47,6 55,7 

Raczej niekorzystne 98 39,8 39,8 95,5 

Zdecydowanie 
niekorzystne 

11 4,5 4,5 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Do podobnych wniosków prowadzi analiza odpowiedzi udzielonych przez badanych przedsiębiorców na 
pytanie o optymalny zakres tempa i integracji Ukrainy ze strukturami UE. Zdecydowana większość 
badanych (48%) uważa, iż „Ukraina powinna integrować się z UE, ale tylko w tym zakresie i tempie, jaki 
będą dla niej korzystne”. Co trzeci ankietowany (29,7%) uważa z kolei, iż „Ukraina powinna jak najszybciej i 
w jak największym zakresie integrować się z UE”. Jedynie 4,5% spośród badanych jest zdania, iż „Ukraina w 
zasadzie nie powinna integrować się z UE”. Przeważająca część ankietowanych traktuje więc integrację 
europejską nie tyle jako cel sam w sobie, lecz środek prowadzący do wzmocnienia - zarówno 
ekonomicznego, jak politycznego - kraju. Integracja europejska powinna być – zdają się mówić badani - 
kontynuowana jedynie o ile przyczynia się do realizacji tak pojętego celu strategicznego (tab. 40). 
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Tabela 46. Zakres tempa i integracji Ukrainy ze strukturami UE 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Ukraina w zasadzie nie 
powinna integrować się 
z UE 

11 4,5 4,5 4,5 

Ukraina powinna 
integrować się z UE, ale 
tylko w tym zakresie i 
tempie, jaki będą dla 
niej korzystne 

118 48,0 48,0 52,4 

Ukraina powinna jak 
najszybciej i w jak 
największym zakresie 
integrować się z UE 

73 29,7 29,7 82,1 

Trudno powiedzieć 44 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Przewaga pozytywnych ocen odnoszących się do stowarzyszenia Ukrainy z UE wśród ankietowanych 
znajduje potwierdzenie w poglądzie, iż dotychczasowe stosunki między Ukrainą a Unią przynoszą korzyść 
jednakowo obu stronom. Takiego zdania jest aż 41,1% ankietowanych przedsiębiorców.  Zwolenników 
poglądu, iż to Ukraina skorzysta na tego typu współpracy jest jedynie 19,2% badanych (w tym 3,3% uważa, 
iż współpraca ta służy zdecydowanie Ukrainie). Co dziesiąty badany sądzi jednocześnie, iż dotychczasowa 
współpraca służy bardziej państwom Unii (10,1% wskazań). Dotychczasowa współpraca między Ukrainą a 
państwami UE jest więc postrzegana jako raczej korzystna zarówno dla Ukrainy, jak i państw UE (tab. 41). 

Tabela 47. Ocena korzyści ze współpracy pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską 

Korzyści ponoszą Liczebność Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
obserwacje 

Zdecydowanie 
państwa UE 

4 1,6 1,6 1,6 

Raczej państwa 
UE 

21 8,5 8,5 10,2 

Jednakowo obie 
strony 

101 41,1 41,1 51,2 

Raczej Ukraina 39 15,9 15,9 67,1 

Zdecydowanie 
Ukraina 

8 3,3 3,3 70,3 

Trudno 
powiedzieć 

73 29,7 29,7 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 
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6.2. Wpływ stowarzyszenia Ukrainy z UE na wymianę handlową i inwestycje 

W tym kontekście interesująco przedstawia się postrzeganie przez badanych tego, jaki wpływ będzie miało 
stowarzyszenie Ukrainy z UE na: eksport polskich towarów, import  towarów z Ukrainy do Polski oraz 
inwestycje polskich firm na Ukrainie? (tab. 42-44). Pierwszy rodzaj przekonań występuje najczęściej 
(zadeklarowało go 80,5% ogółu respondentów). Jednocześnie tylko nieco mniej badanych uważa, iż 
stowarzyszenie Ukrainy z UE korzystnie wpłynie na import towarów z Ukrainy do Polski (pogląd ten 
charakteryzuje 69,9% ankietowanych). Podobnego zdania byli przedsiębiorcy na temat korzyści ze 
stowarzyszenia Ukrainy z UE na proces inwestycji polskich firm na Ukrainie (pogląd ten podziela 66,6% 
badanych). 

Tabela 48. Wpływ stowarzyszenia Ukrainy z UE na eksport towarów z Polski na Ukrainę 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne Zdecydowanie korzystne 112 45,5 45,5 45,5 

Raczej korzystne 86 35,0 35,0 80,5 

Trudno powiedzieć 41 16,7 16,7 97,2 

Raczej niekorzystne 6 2,4 2,4 99,6 

Zdecydowanie niekorzystne 1 ,4 ,4 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Tabela 49. Wpływ stowarzyszenia Ukrainy z UE na import towarów z Ukrainy do Polski 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne Zdecydowanie korzystne 105 42,7 42,7 42,7 

Raczej korzystne 67 27,2 27,2 69,9 

Trudno powiedzieć 68 27,6 27,6 97,6 

Raczej niekorzystne 5 2,0 2,0 99,6 

Zdecydowanie niekorzystne 1 ,4 ,4 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 

Tabela 50. Wpływ stowarzyszenia Ukrainy z UE na inwestycje polskich firm na Ukrainie 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne Zdecydowanie korzystne 95 38,6 38,6 38,6 

Raczej korzystne 69 28,0 28,0 66,7 

Trudno powiedzieć 76 30,9 30,9 97,6 

Raczej niekorzystne 5 2,0 2,0 99,6 

Zdecydowanie niekorzystne 1 ,4 ,4 100,0 

Ogółem 246 100,0 100,0  

Źródło: Badania własne 
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7. Wnioski 

 przeprowadzono 246 wywiadów, w tym 18 z firmami deklarującymi inwestycje na Ukrainie, 11 – z 
importującymi z Ukrainy i 196 eksporterami na ten rynek; 

 zdecydowana większość badanych podmiotów to przedsiębiorstwa działające na rynku co najmniej 
dziesięć lat (86% próby); 

 w badanej próbie widoczna jest dominacja firm małych i średnich – 76% próby stanowiły 
przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników i nie więcej niż 249; 
 

Inwestorzy: 

 Połowa inwestorów to firmy, które także eksportują na rynek ukraiński; 

 Inwestorzy to firmy średnio rzecz biorąc jeszcze większe niż cała próba (ponad 60% inwestorów 
deklarowało zatrudnienie ponad pięćdziesiąt osób – różnica nie jest jednak statystycznie istotna); 

 Wśród najczęściej postrzeganych korzyści z inwestycji wskazywano duży rynek zbytu (72% 
wskazań), niskie koszty pracy (39%) oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (33%);  

 Wśród najczęściej wymienianych barier znalazły się: funkcjonowanie procedur wizowych i 
imigracyjnych (44% wskazań), korupcja (39%), a także przepisy dotyczące działalności gospodarczej 
oraz niestabilne prawo gospodarcze (po 28%); 
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Eksporterzy: 

 Eksporterzy są obecni na rynku ukraińskim relatywnie długo – niemal dwie trzecie firm deklarowało, 
że ich współpraca trwa ponad pięć lat; 

 Wśród sugerowanych korzyści z eksportu najwięcej wskazań dotyczyło postrzegania Ukrainy jako 
dużego rynku zbytu i tym samym zwiększenie produkcji (48% wskazań), możliwości zmniejszenia 
bezrobocia (37%), dostępu do większej ilości towarów i usług (29%) oraz zwiększenia wydajności 
pracy (27%); 

 Wśród barier najwięcej wskazań dotyczyło samego cła (76%)  oraz systemu odpraw celnych i 
systemu klasyfikacji celnej (po 24%). 8% respondentów wybierało normy techniczne, 6% wymagania 
sanitarne i fitosanitarne, a jedynie 2% reguły pochodzenia; 

 Aż połowa respondentów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące ceł, deklarowała, że konieczna 
byłaby obniżka stawek o co najmniej 15 punktów procentowych; 

 W pytaniu dotyczącym odpraw celnych zdecydowana większość respondentów (64%) wybrała 
odpowiedź „nigdy nie wiadomo, ile to będzie czasu”, co sugeruje dużą nieprzewidywalność 
warunków odpraw celnych, a zatem także czasu dostaw. Respondenci uznali, że głównym 
mankamentem odpraw celnych jest ich długotrwałość (56,5%); 

 Z opinii respondentów wynika, iż jednym z problemów jest również czasochłonność procedur 
otrzymania certyfikatów pochodzenia; 

 Eksporterzy nie zgłaszali większych problemów dotyczących klasyfikacji celnej towarów, uzyskania 
norm technicznych, wymogów sanitarnych i fitosanitarnych; 
 
Importerzy: 

 Badani importerzy współpracowali z Ukrainą średnio rzecz biorąc nieco krócej niż w przypadku 
eksporterów; 

 Wskazywane przez badanych korzyści z importu to: niższe ceny towarów importowanych (70% 
wskazań), możliwości szybszego i lepszego dostosowania produkcji do preferencji klientów i 
inwestorów (30%) oraz dostęp do towarów i usług wysokiej jakości (20%); 

 Wśród możliwych odpowiedzi dotyczących barier importowych najwięcej wskazań dotyczyło cła 
(57%), a po ok. 43% respondentów wybrało normy techniczne i system odpraw celnych; 

 Połowa importerów (54,5%) nie potrafiła jednak określić o ile musiałoby zmniejszyć się cło, żeby 
przestało być istotną barierą dla importu z Ukrainy; 

 W pytaniu dotyczącym odpraw celnych zdecydowana większość respondentów (73%) wybrała 
odpowiedź „nigdy nie wiadomo, ile to będzie czasu”, co sugeruje dużą nieprzewidywalność 
warunków odpraw celnych, a zatem także czasu dostaw. Respondenci uznali, że głównym 
mankamentem odpraw celnych jest ich długotrwałość (86%); 

 Importerzy nie zgłaszali większych problemów dotyczących klasyfikacji celnej towarów, uzyskania 
norm technicznych i certyfikatów, wymogów sanitarnych i fitosanitarnych; 
 
Stosunek do stowarzyszenia Ukrainy z krajami UE: 

 Wśród badanych dominuje przeciętne zainteresowanie sprawami dotyczącymi stowarzyszeniem 
Ukrainy z Unią Europejską. Śledzenie jedynie głównych wydarzeń związanych z analizowanym 
procesem politycznym zadeklarowało aż 37,8% spośród badanych. Tylko 10,2% respondentów 
stwierdziło, iż śledzi wiadomości z tego zakresu bardzo uważnie. Z kolei aż 23,2% wyraziło opinię, iż 
nie interesuje się tym w ogóle lub jedynie w małym stopniu; 

 Wśród badanych dominuje również pozytywna ocena stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Aż 
76,5% ogółu respondentów wskazało, iż jest to dobra rzecz (w tym 15,9% sądziło, iż stowarzyszenie 
Ukrainy z UE jest zdecydowanie dobrą rzeczą). Postawy negatywne prezentuje jedynie 4,9% 
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badanych (w tym 0,8% uważa, iż jest to zdecydowanie zła rzecz). Brak jednoznacznej oceny 
zadeklarowało prawie jedna piąta ankietowanych (18,7%); 

 Stowarzyszenie Ukrainy z UE poparło aż 78,4% respondentów (w tym 26,8% w sposób 
zdecydowany). Przeciwne opinie prezentowało jedynie 4,5% ogółu respondentów (w tym tylko 0,4% 
jest stowarzyszeniu przeciwnych zdecydowanie); 

 Prawie połowa ankietowanych (44,37%) sądzi, iż sytuacja, w której Ukraina nie podpisałaby umowy 
stowarzyszeniowej z UE byłaby dla naszego kraju niekorzystna. Przeciwnego zdania jest jedynie, co 
dwunasty badany (8,1%). Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie ma 47,6% ogółu respondentów; 

 Zdecydowana większość badanych (48%) uważa, iż „Ukraina powinna integrować się z UE, ale tylko 
w tym zakresie i tempie, jaki będą dla niej korzystne”; 

 W opiniach badanych stowarzyszenie Ukrainy z krajami UE wpłynie korzystnie na eksport towarów z 
Polski (80,5%), import towarów do Polski (69,6%) oraz na inwestycje polskich firm na Ukrainie 
(66,7%).  
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