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POGŁĘBIAJĄCY SIĘ REGRES 
W OBROTACH HANDLOWYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ Z ROSJĄ

Marzenna Błaszczuk-Zawiła*

W  ostatnich	 latach	 widoczny	 jest	 gwałtowny	 spadek	
obrotów	 handlowych	 między	 Unią	 Europejską	 a  Rosją.	
Dotyczy	 to	 zarówno	 handlu	 towarami,	 jak	 i  usługami.	
Wydawać	by	się	mogło,	że	przystąpienie	Rosji	do	Światowej	
Organizacji	Handlu	(WTO)	w 2012 r.	i związana	z tym	popra-
wa	dostępu	do	 rosyjskiego	 rynku	oraz	bardziej	przewidy-
walne	 warunki	 handlu	 będą	 ważnym	 impulsem	 rozwoju	
wzajemnej	wymiany.	Tak	się	jednak	nie	stało,	a wpływ	na	to	
miały	czynniki	zarówno	gospodarcze,	jak	i polityczne.	Poni-
żej	 zaprezentowano	 wyniki	 analizy	 wymiany	 handlowej	
Unii	Europejskiej	z Rosją	w latach	2012-2015	oraz	główne	
czynniki,	które	na	nią	oddziaływały.	

Handel towarami

Spadek	 wartości	 unijno-rosyjskich	 obrotów	 towaro-
wych	w latach	2012-2015	był	wynikiem	zmniejszenia	zarów-

no	eksportu	do	Rosji,	jak	i importu	z tego	kraju	(wykres	1).	
W eksporcie	 spadek	przekroczył	40%	 (blisko	50	mld	euro	
w ujęciu	wartościowym),	a w imporcie	wyniósł	blisko	37%	
(ponad	79	mld	euro).	Wartość	handlu	malała	z roku	na	rok,	
w  podobnym	 tempie	 w  przypadku	 obu	 jego	 strumieni.	
W 2013 r.	spadek	importu	i eksportu	sięgał	3-4%,	w 2014 r.	
–	kilkunastu	procent,	a w 2015 r.	przekroczył	1/4	ich	warto-
ści.	W 2015 r.	wartość	unijnego	eksportu	do	Rosji	wyniosła	
niespełna	 74	mld	 euro	 (ponad	 123	mld	 euro	w  2012  r.),	
a  importu	 –	 prawie	 136	mld	 euro	 (ponad	 215	mld	 euro	
w  roku	 akcesji	 Rosji	 do	WTO).	Wynikiem	 tych	 zmian	było	
systematyczne	zmniejszanie	się	deficytu	handlowego	Unii	
z Rosją.	W latach	2012-2015	zmalał	on	o blisko	30	mld	euro,	
a więc	o 1/3	(z prawie	92	mld	euro	do	około	62	mld	euro).	

Istotnym	czynnikiem	oddziałującym	na	handel	unijno-
-rosyjski	była	pogarszająca	się	sytuacja	gospodarcza	Rosji.	
W latach	2012-2014	jej	wzrost	gospodarczy	uległ	wyraźne-
mu	spowolnieniu,	natomiast	w 2015	roku	gospodarka	Rosji	
znalazła	 się	 w  recesji1.	 Przyczyny	 tych	 niekorzystnych	
zmian	 miały	 przede	 wszystkim	 charakter	 strukturalny2,	
a  od	 2014  r.	 nałożyły	 się	 na	 nie	 dodatkowo	 pogorszenie	
koniunktury,	 głównie	 z  powodu	 spadku	 światowych	 cen	
ropy	naftowej,	 i  konflikt	 z Ukrainą	oraz	 towarzyszące	mu	
międzynarodowe	 sankcje	 gospodarcze3	 i  rosyjskie	 kontr-
sankcje4.	

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres 1

Unijno-rosyjska wymiana handlowa w latach 2010-2015, w mln euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Spadek	obrotów	nastąpił	zarówno	w handlu	towarami	
rolnymi	(grupy	HS	01-24),	jak	i przemysłowymi	(HS	25-97).	
Unijny	 eksport	 rolny	 zmalał	 w  latach	 2012-2015	 łącznie	
o ponad	50%	(w tym	w 2014 r.	o 24%,	a w 2015 r.	o blisko	
40%),	 w  czym	 istotną	 rolę	 odegrała	 prowadzona	 przez	
Rosję	polityka	handlowa	oraz	wspomniane	jej	środki	odwe-
towe.	 Niekorzystne	 wyniki	 inspekcji	 zakładów	 i  ustalenia	
kontroli	 granicznych	 były	 podstawą	 wprowadzenia	 przez	
Rosję	 zakazu	 importu	z niektórych	państw	członkowskich	
UE	ziemniaków	(od	lipca	2013 r.),	okrawków	mięsa	wołowe-
go	(od	27	czerwca	2014 r.),	owoców	i warzyw	(od	1	sierpnia	
2014 r.)8	oraz	dań	mięsnych,	podrobów	i tłuszczu	(od	22	paź-
dziernika	2014  r.).	 Ponadto	 z uwagi	na	wykrycie	przypad-
ków	afrykańskiego	pomoru	świń	(African Swine Fever	–	ASF)	
u dzików	na	Litwie,	a następnie	przy	granicy	polsko-biało-
ruskiej,	 Rosja	 wprowadziła	 embargo	 na	 import	 żywca,	
mięsa	wieprzowego	i produktów	wieprzowych	z Litwy	(od	
stycznia	 2014  r.)	 i  Polski	 (od	 lutego	 2014  r.),	 a  następnie	
rozszerzyła	go	na	przetwory	zawierające	wieprzowinę	 (od	
kwietnia	2014 r.).	Zakaz	ten	miał	wpływ	na	eksport	całej	UE.	
Z  kolei	 od	 6	 sierpnia	 2014  r.,	 w  odpowiedzi	 na	 sankcje	
gospodarcze	 nakładane	w  związku	 z  konfliktem	na	Ukra-
inie,	Rosja	wprowadziła	 czasowe	 (na	okres	 jednego	 roku)	
ograniczenia	 w  przywozie	m.in.	 z  Unii	 Europejskiej	 wielu	
produktów	rolno-spożywczych:	mięsa	i jego	wyrobów,	ryb,	
mleka	 i  wyrobów	 mleczarskich,	 owoców,	 warzyw	 i  orze-
chów	 oraz	 wybranych	 produktów	 gotowych.	 W  czerwcu	
2015  r.	 zakaz	 ten	 przedłużyła	 do	 5	 sierpnia	 2016  r.,	
a w czerwcu	2016 r.	–	do	końca	2017 r.	

Z  analizy	 na	 niższym	 poziomie	 agregacji	 (działy	 HS)	
wynika,	że	w unijnym	eksporcie	rolnym	w latach	2012-2015	
największy	spadek	wartości	odnotowano	w działach:	mięso	

i podroby	jadalne	(o 1,6	mld	euro),	owoce	i orzechy	jadalne	
(o 1,2	mld	euro)	oraz	produkty	mleczarskie	(o ponad	1	mld	
euro),	 a  ponadto	 warzywa	 (o  619	 mln	 euro)	 i  napoje	
(o 510 mln	euro).	 Pozytywne	 zmiany	wystąpiły	natomiast	
w  eksporcie	 tytoniu	 i  wyrobów	 tytoniowych	 (wzrost	
o 90 mln	euro)	oraz	kawy,	herbaty	i przypraw	(o niespełna	
18 mln	 euro).	Wzrosty	 te	 były	 jednak	 relatywnie	 nieduże	
w porównaniu	ze	spadkami	odnotowanymi	w innych	dzia-
łach.

Spadek	 unijnego	 eksportu	 przemysłowego	 był	 nieco	
słabszy	i w latach	2012-2015	wyniósł	39%,	w rezultacie	eks-
port	ten	zyskał	na	znaczeniu	(wykres	2).	Najsilniejszy	spa-
dek	wystąpił	w ostatnim	analizowanym	roku.	Jego	główną	
przyczyną	 było	 zmniejszenie	 popytu	 importowego	 Rosji,	
związane	z pogorszeniem	jej	wewnętrznej	sytuacji	gospo-
darczej,	 wprowadzenie	 środków	 ograniczających	 import	
(np.	opłata	recyklingowa	i cła	antydumpingowe	w odniesie-
niu	 do	 pojazdów	 nieszynowych),	 a  częściowo	 również	
wdrażanie	 unijnych	 sankcji9.	 Spadek	 eksportu	 dotyczył	
większości	 grup	 towarowych.	 Jedyną	 grupą,	w przypadku	
której	w  latach	2012-2015	sprzedaż	do	Rosji	wzrosła	były	
statki	 i  konstrukcje	 pływające	 (wzrost	 o  109	 mln	 euro).	
W ujęciu	wartościowym	najbardziej	zmniejszył	się	eksport	
pojazdów	 nieszynowych	 oraz	 ich	 części	 i  akcesoriów	
(o 11,8 mld	euro),	maszyn	i urządzeń	mechanicznych	oraz	
ich	części	 (o 10,5	mld	euro),	maszyn	 i urządzeń	elektrycz-
nych,	ich	części	i akcesoriów	(o 4,6	mld	euro),	przyrządów	
i  aparatury	 specjalistycznej	 oraz	 wyrobów	 farmaceutycz-
nych	(po	ok.	2	mld	euro).	Wyraźny	spadek	odnotowały	też	
inne	 ważne	 grupy	 towarowe,	 jak:	 statki	 powietrzne	 i  ich	
części,	tworzywa	sztuczne	i artykuły	z nich,	artykuły	z żeliwa	
lub	stali,	wyposażenie	wnętrz	oraz	paliwa	mineralne.

Wymienione	 czynniki	 odbiły	 się	 na	 wynikach	 handlu	
zagranicznego	 Rosji	 ogółem	 (tabela	 1),	 przy	 czym	 na	
zmniejszenie	wartości	jej	eksportu	wpłynęła	głównie	obniż-
ka	cen	surowców	 (przede	wszystkim	ropy	naftowej	 i pro-
duktów	 ropopochodnych	 oraz	 gazu	 ziemnego,	 ale	 także	
metali	 -	niklu,	miedzi	 i aluminium5),	natomiast	na	spadek	
wartości	importu	–	zarówno	zmniejszenie	jego	wolumenu,	
jak	 i  spadek	 cen.	 Następstwem	 malejących	 przychodów	
z eksportu	był	spadek	popytu	na	rynku	krajowym,	w tym	na	
towary	 importowane.	 Hamująco	 na	 import	 oddziaływała	
też	deprecjacja	rubla	(o ponad	30%).	Ograniczenia	w impor-

cie	 rolno-spożywczym,	 wprowadzone	 przez	 Rosję	 w  cha-
rakterze	kontrsankcji,	miały	wyraźnie	mniejsze	znaczenie6.	
Istotną	rolę	w kształtowaniu	rosyjskiego	importu	odegrały	
też	działania	na	rzecz	ochrony	przemysłu	krajowego	podej-
mowane	przez	władze	Rosji.	Ocenia	się,	że	Rosja	była	dru-
gim	po	Chinach	krajem,	który	wprowadził	najwięcej	środ-
ków	potencjalnie	ograniczających	handel7.	

Spadek	obrotów	towarowych	z UE	był	głębszy	niż	obro-
tów	 ogółem,	 co	 przełożyło	 się	 na	 spadek	 udziału	 Unii	
zarówno	w rosyjskim	eksporcie,	jak	i imporcie	(tabela	1).

Tabela 1

Rosyjski handel towarowy w latach 2010-2015  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eksport
wartość	(mld	USD) 397,1 517,0 524,8 527,3 497,8 343,9

udział UE (%) 46,5 44,6 46,8 45,8 45,1 39,8

Import
wartość	(mld	USD) 228,9 306,1 316,2 314,9 286,6 182,8

udział UE (%) 40,8 40,4 42,0 42,6 41,2 35,8

Saldo	(mld	USD) 168,2 210,9 208,6 212,3 211,2 161,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS-Comtrade.
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W rezultacie	w latach	2012-2015	w strukturze	unijnego	
eksportu	do	Rosji	zauważalny	był	spadek	znaczenia	pojaz-
dów	nieszynowych	(samochodów)	oraz	artykułów	z żeliwa	
lub	 stali,	 przy	 jednoczesnym	 wzroście	 znaczenia	 maszyn	
i  urządzeń	mechanicznych,	 produktów	 farmaceutycznych	
i kosmetyków	oraz	tworzyw	sztucznych	i artykułów	z nich	
(z uwagi	na	relatywnie	niewielki	spadek	wartości	eksportu).	

Kolejność	 czterech	 głównych	 grup	 towarowych,	 odpowia-
dających	za	ponad	połowę	unijnego	eksportu	do	Rosji,	nie	
uległa	jednak	zmianie	(tabela	2).	Nieznacznie	zmniejszył	się	
wskaźnik	 koncentracji	 eksportu.	 W  2015  r.	 na	 dziesięć	
głównych	 grup	 towarowych	 przypadło	 67,5%	 całości	 eks-
portu,	a więc	o 1,2	p.p.	mniej	niż	w  roku	akcesji	Rosji	do	
WTO.

Wykres 2

Struktura unijno-rosyjskiego handlu towarowego w latach 2010-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Z kolei	unijny	import	rolny	z Rosji	zmniejszył	się	w latach	
2012-2015	 o  10%,	 a  spadek	 nastąpił	 głównie	 w  okresie	
2013-2014	 –	 wykres	 2.	 Największy	 spadek	 odnotowano	
w  grupie	 tłuszczów	 i  olejów	 pochodzenia	 zwierzęcego	
i roślinnego	(o 321	mln	euro)	oraz	zbóż	(o 206	mln	euro).	
Częściowo	 rekompensował	 go	 zwiększony	 import	 ryb	
i owoców	morza	(o 186	mln	euro),	pozostałości	i odpadów	
przemysłu	 spożywczego	 oraz	 gotowej	 paszy	 dla	 zwierząt	
(o prawie	105	mln	euro).

Spadek	importu	przemysłowego	był	większy	niż	rolne-
go	i wyniósł	39%	(podobnie,	jak	w eksporcie).	Jego	wartość	
najbardziej	zmalała	w ostatnim	analizowanym	roku.	Głów-
ną	 przyczyną	 spadku	 było	 gwałtowne	 obniżenie	 świato-
wych	cen	surowców,	 jedynie	częściowo	rekompensowane	
stopniową	obniżką	 ceł	 eksportowych	 (np.	 na	 złom	 żelaza	
i miedź	katodową)10,	wynikającą	z zobowiązań	Rosji	wobec	
WTO.	 Szczególnie	 w  przypadku	 niklu	 spadek	 cen	 był	 tak	
duży,	że	obniżka	ceł	eksportowych	go	nie	zrekompensowa-
ła.	Wzrost	 importu	drewna	mógł	mieć	związek	z wprowa-
dzeniem	kontyngentów	taryfowych	(na	mocy	dwustronne-
go	porozumienia	UE-Rosja	podpisanego	w związku	z akce-

sją	 Rosji	 do	 WTO)	 z  wyraźnie	 obniżonymi	 stawkami	 ceł	
eksportowych,	a także	ze	zniesieniem	przez	Rosję	w listo-
padzie	2013 r.	dyskryminacyjnej	„listy	eksporterów”	upraw-
nionych	do	eksportowania	drewna	w  ramach	kontyngen-
tów11.

W  unijnym	 imporcie	 przemysłowym	 z  Rosji	 najsilniej	
zmalała	 wartość	 głównej	 grupy	 towarowej,	 a  więc	 paliw	
i  wosków	 mineralnych	 oraz	 produktów	 ich	 destylacji	
(o 72,3 mld	euro),	a w mniejszym	stopniu	również	metali	
szlachetnych	 (o  2,3	 mld	 euro),	 chemikaliów	 nieorganicz-
nych	(o 1,1 mld	euro),	żeliwa	i stali	 (o 667	mln	euro)	oraz	
niklu	 i  artykułów	 z  niklu	 (o  625	 mln	 euro).	 Decydujący	
wpływ	na	wartość	 zakupów	dokonywanych	w Rosji	miały	
światowe	ceny	nośników	energii	oraz	metali,	dominujących	
w  ich	 strukturze	 (tabela	 2).	 Rezultatem	 tych	 zmian	 był	
wyraźny	 spadek	 udziału	 paliw	 i  olejów	mineralnych	 oraz	
produktów	 ich	 destylacji	 w  strukturze	 unijnego	 importu	
z Rosji.	W tym	samym	okresie	zmalało	również	znaczenie	
niklu	 i  artykułów	 z  niklu,	 wzrosło	 natomiast	 żeliwa	 i  stali	
(z  uwagi	 na	 spadek	 ich	 importu	 niższy	 od	 przeciętnego),	
a ponadto	miedzi	i aluminium	oraz	artykułów	z nich,	drew-
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Tabela 2

Główne grupy w unijno-rosyjskiej wymianie handlowej w 2012 r. i 2015 r.

Lp. Dział HS

Wartość 
(w mln 
euro)

Udział 
(w %) Lp. Dział HS

Wartość 
(w mln 
euro)

Udział 
(w %)

2012 2015

Eksport Unii Europejskiej do Rosji

1. Maszyny	i urządzenia	mechaniczne,	ich	części 27306,5 22,1 1. Maszyny	i urządzenia	mechaniczne,	ich	części 16826,1 22,8

2. Pojazdy	nieszynowe,	ich	części	i akcesoria 19217,3 15,6 2. Pojazdy	nieszynowe,	ich	części	i akcesoria 7393,0 10,0

3. Maszyny	i urządzenia	elektryczne,	ich	części	
i akcesoria 11414,5 9,2

3. Maszyny	i urządzenia	elektryczne,	ich	części	
i akcesoria 6841,1 9,3

4. Produkty	farmaceutyczne 7851,1 6,4 4. Produkty	farmaceutyczne 6000,0 8,1

5. Przyrządy	i aparatura	specjalistyczna 4956,6 4,0 5. Tworzywa	sztuczne	i artykuły	z nich 3503,6 4,7

6. Tworzywa	sztuczne	i artykuły	z nich 4564,4 3,7 6. Przyrządy	i aparatura	specjalistyczna 2809,5 3,8

7. Statki	powietrzne	i ich	części 2532,8 2,1 7. Preparaty	perfumeryjne	i kosmetyczne 1945,6 2,6

8. Wyposażenie	wnętrz 2397,6 1,9 8. Produkty	chemiczne	różne 1557,9 2,1

9. Artykuły	z żeliwa	lub	stali 2292,4 1,9 9. Wyposażenie	wnętrz 1553,8 2,1

10. Preparaty	perfumeryjne	i kosmetyczne 2284,4 1,9 10. Papier	i tektura,	wyroby	z nich 1469,1 2,0

Dziesięć	głównych	grup 84817,7 68,7 Dziesięć	głównych	grup 49899,7 67,5

Import Unii Europejskiej z Rosji
1. Paliwa	i oleje	mineralne,	produkty	ich	

destylacji 164368,9 76,4
1. Paliwa	i oleje	mineralne,	produkty	ich	

destylacji 92107,2 67,9

2. Metale	szlachetne	i artykuły	z nich 5266,3 2,4 2. Żeliwo	i stal 4164,2 3,1

3. Żeliwo	i stal 4830,7 2,2 3. Metale	szlachetne	i artykuły	z nich 3010,4 2,2

4. Chemikalia	nieorganiczne 3150,1 1,5 4. Aluminium	i artykuły	z aluminium 2669,2 2,0

5. Miedź	i artykuły	z miedzi 1594,3 0,7 5. Chemikalia	nieorganiczne 2083,7 1,5

6. Chemikalia	organiczne 1554,3 0,7 6. Miedź	i artykuły	z miedzi 1708,0 1,3

7. Aluminium	i artykuły	z aluminium 1512,7 0,7 7. Nawozy	 1622,6 1,2

8. Drewno	i artykuły	z drewna 1428,4 0,7 8. Drewno	i artykuły	z drewna 1620,3 1,2

9. Nikiel	i artykuły	z niklu 1298,4 0,6 9. Chemikalia	organiczne 1228,7 0,9

10. Kauczuk	i artykuły	z kauczuku 1194,7 0,6 10. Maszyny	i urządzenia	mechaniczne,	ich	części	 1087,9 0,8

Dziesięć	głównych	grup 186198,9 86,6 Dziesięć	głównych	grup 111302,1 82,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

na	i artykułów	z drewna,	nawozów	oraz	maszyn	i urządzeń	
mechanicznych	 (z  uwagi	 na	 wzrost	 wartości	 importu).	
Zmiany	w strukturze	importu	były	większe	niż	w eksporcie.	
Jedynie	dwie	grupy	towarowe	nie	zmieniły	swojej	pozycji	na	
liście	głównych	grup	w imporcie	–	paliwa	i oleje	mineralne	
oraz	 produkty	 ich	 destylacji,	 a  także	 drewno	 i  artykuły	
z drewna.	Podobnie	jak	w eksporcie,	nastąpił	również	spa-
dek	wskaźnika	koncentracji	 importu,	przy	czym	był	on	sil-
niejszy.	W 2015 r.	na	dziesięć	głównych	grup	towarowych	
przypadło	 nieco	 ponad	 82%	 całości	 importu,	 a  więc	
o 4,5 p.p.	mniej	niż	w roku	akcesji	Rosji	do	WTO.

Handel usługami

Negatywne	 zmiany	 odnotowano	 również	 w  unijno- 
rosyjskim	handlu	usługami,	przy	czym	skala	spadku	była	

w  tym	 przypadku	 mniejsza	 niż	 w  handlu	 towarowym	
(wykres	3).	W latach	2012-2015	wartość	unijnego	ekspor-
tu	usług	do	Rosji	zmniejszyła	się	o blisko	17%	(o 4,9 mld	
euro),	 a  importu	 z  Rosji	 o  prawie	 15%	 (o  2	 mld	 euro).	
Podobnie	 zatem	 jak	w  handlu	 towarami,	 spadek	w  eks-
porcie	usług	był	silniejszy	niż	w imporcie,	przy	czym	sprze-
daż	do	Rosji	usług	świadczonych	przez	firmy	unijne	zma-
lała	najbardziej	w 2015 r.,	a zakup	usług	od	firm	rosyjskich	
–	w 2014 r.	W 2015 r.	wartość	unijnego	eksportu	usług	do	
Rosji	 wyniosła	 24,4	 mld	 euro	 (ponad	 29	 mld	 euro	
w 2012 r.),	a importu	11,7	mld	euro	(13,7	mld	euro	w roku	
akcesji	 Rosji	 do	 WTO),	 co	 stanowiło	 odpowiednio	 33%	
i 8,6%	unijnego	eksportu	i importu	towarowego.	W oma-
wianym	okresie	 dodatnie	 dla	UE	 saldo	 handlu	 usługami	
zmniejszyło	 się	 o  2,8	 mld	 euro,	 czyli	 o  ponad	 18%	
(z 15,5 mld	euro	do	12,6	mld	euro).	
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Podobnie	jak	w handlu	towarowym,	decydujące	znacze-
nie	dla	handlu	usługami	miało	pogorszenie	sytuacji	gospo-
darczej	 w  Rosji	 i  związane	 z  nim	 ograniczenie	 wydatków	
konsumpcyjnych	 i  inwestycyjnych.	 Szczególnie	gwałtowny	
spadek	w  handlu	 usługami	 nastąpił	 w  2015  r.	 (tabela	 3),	
czyli	w okresie	recesji.	Rosyjski	eksport	usług	zmniejszył	się	
wówczas	 o  24,4%	 (do	 niespełna	 50	 mld	 USD),	 a  import	
o  28,3%	 (do	 88,6	 mld	 USD).	 Spadek	 notowała	 większość	

rodzajów	usług.	Zarówno	w eksporcie,	jak	i w imporcie	był	
on	szczególnie	znaczący	w transporcie	towarowym	i pasa-
żerskim	oraz	w usługach	technicznych	i związanych	z han-
dlem.	W eksporcie	wyraźnie	też	zmalały	wydatki	na	podró-
że	służbowe,	natomiast	w imporcie	–	na	zagraniczne	wyjaz-
dy	turystyczne.	Znacznie	mniejszy	był	import	usług	budow-
lanych,	 praw	 własności	 intelektualnej	 i  usług	 doradczych	
związanych	z zarządzaniem.	

Wykres 3

Unijno-rosyjski handel usługami w latach 2010-2015, w mln euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 3

Rosyjski handel usługami w latach 2010-2015  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eksport
wartość	(mld	USD) 49,2 58,0 62,3 70,1 65,7 51,7

udział UE (%) 36,0 36,7 38,3 39,8 41,3 38,0

Import
wartość	(mld	USD) 75,3 91,5 108,9 128,4 121,0 88,6

udział UE (%) 41,9 44,6 42,9 44,2 46,5 46,1

Saldo	(mld	USD) -26,1 -33,5 -46,6 -58,3 -55,3 -36,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Rosji.

Wartość	 rosyjskiego	 handlu	 usługami	 z  Unią	 zmalała	
w 2015 r.	bardziej	niż	przeciętnie,	w wyniku	czego	znacze-
nie	 UE	 jako	 partnera	 Rosji	 w  handlu	 usługami	 zmalało.	
Szczególnie	 silny	 spadek	 nastąpił	 w  rosyjskim	 eksporcie.	
Jednak	porównując	z rokiem	akcesji	Rosji	do	WTO	(2012 r.),	

udział	UE	w rosyjskim	eksporcie	zmienił	się	tylko	nieznacz-
nie	(zmalał	o 0,3	p.p.),	natomiast	w imporcie	wzrósł	zauwa-
żalnie	(o 3,2	p.p.).

W latach	2012-2015	spadek	unijnego	eksportu	notowa-
no	we	wszystkich	ważniejszych	sektorach	usług,	poza	usłu-
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O O O
Reasumując,	 ostatnie	 lata	 przyniosły	 regres	w wymia-

nie	 towarowej	 Unii	 Europejskiej	 z  Rosją.	 W  latach	 2012-
2015	 wartość	 unijnego	 eksportu	 towarowego	 zmalała	
o ponad	40%,	a  importu	o blisko	37%.	W przypadku	obu	
strumieni	odnotowano	spadek	handlu	zarówno	towarami	
rolno-spożywczymi,	 jak	 i  przemysłowymi.	 Za	 korzystne	

można	jedynie	uznać	obniżenie	unijnego	deficytu	w handlu	
z Rosją	(o blisko	1/3).	Zmalały	też	obroty	handlu	usługami,	
choć	w mniejszym	stopniu.	Największy	regres	dotknął	usłu-
gi	transportowe	i podróże,	a więc	sektory	związane	(przy-
najmniej	częściowo)	z handlem	towarowym.	Wartość	unij-
nego	eksportu	usług	do	Rosji	 zmniejszyła	się	o niespełna	
17%,	a importu	z tego	kraju	-	o blisko	15%.	W odróżnieniu	
od	handlu	towarowego	unijne	saldo	w obrotach	usługami	

gami	finansowymi.	Największy	był	on	w przypadku	podróży	
(o  2,8	 mld	 euro)	 i  transportu	 (o  1,4	 mld	 euro).	 Z  kolei	
w imporcie	najbardziej	zmalała	wartość	zakupionych	w Rosji	
usług	transportowych	(o 1,1	mld	euro),	a w mniejszym	stop-
niu	pozostałych	usług	biznesowych	(o 0,8	mld	euro).	Przeło-
żyło	 się	 to	 na	 zmianę	 udziału	 poszczególnych	 rodzajów	
usług	 w  handlu	 wzajemnym,	 jednak	 nie	 doprowadziło	 do	
istotnej	 zmiany	 jego	 struktury.	 W  2015  r.,	 podobnie	 jak	
w roku	akcesji	Rosji	do	WTO,	w unijnym	eksporcie	do	Rosji	
dominowały	podróże	 i  transport,	na	które	przypadało	pra-
wie	49%	całego	eksportu	(55%	w 2012 r.).	Ważną	rolę	odgry-
wały	 ponadto	 pozostałe	 usługi	 biznesowe	 (głównie	 usługi	
techniczne,	 związane	 z  handlem	 i  pozostałe	 usługi	 gospo-
darcze),	usługi	telekomunikacyjne,	informatyczne	i informa-
cyjne	oraz	usługi	finansowe.	Z kolei	w imporcie	największą	
rolę	odgrywał	transport	(41%	importu,	wobec	42%	w 2012 r.).	
Na	kolejnych	miejscach	znalazły	się	pozostałe	usługi	bizne-
sowe	 (w  tej	 grupie	 przede	 wszystkim	 usługi	 techniczne,	
związane	 z  handlem	 i  pozostałe	 usługi	 gospodarcze	 oraz	
usługi	doradcze	związane	z zarządzaniem)	oraz	podróże	(po	

około	20%,	po	3	p.p.	mniej	niż	w roku	akcesji	Rosji	do	WTO).	
Podobnie	zatem	jak	w handlu	towarowym,	stopień	koncen-
tracji	był	wyraźnie	wyższy	w imporcie	usług	niż	w ich	ekspor-
cie,	 a  ponadto	 zmalał	 on	 w  badanym	 okresie	 zarówno	
w przypadku	eksportu,	jak	i importu	(wykres	4).

Warto	 zauważyć,	 że	w  handlu	 usługami	 spadek	 obro-
tów	notowano	dopiero	od	2014 r.	 (w przypadku	towarów	
–	od	2013 r.).	Nie	można	jednak	jednoznacznie	stwierdzić,	
że	sytuacja	w handlu	usługami	zaczęła	się	pogarszać	póź-
niej	 niż	w handlu	 towarami,	 bowiem	statystyki	 dotyczące	
tych	 dwóch	 dziedzin	 współpracy	 są	 nieporównywalne.	
Dane	o handlu	towarami	są	oparte	na	statystykach	celnych	
(rzeczywiste	przemieszczenie	 towarów).	 Z  kolei	 podstawą	
danych	o handlu	usługami	są	statystyki	bilansu	płatniczego	
(oparte	na	przepływach	finansowych,	co	oznacza,	że	za	rok	
realizacji	usługi	uznawany	jest	rok	dokonania	za	nią	płatno-
ści12).	Istnieje	duże	prawdopodobieństwo,	że	również	han-
del	 usługami	 malał	 od	 2013  r.,	 zwłaszcza,	 że	 dominują	
w nim	usługi	związane	z obrotem	towarowym.	

Wykres 4

Struktura rodzajowa unijno-rosyjskiego handlu usługami w latach 2010-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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z Rosją	pogorszyło	się	w analizowanym	okresie	(nadwyżka	
zmniejszyła	się	o ponad	18%).

Przyczyny	 tych	 niekorzystnych	 zmian	 miały	 charakter	
zarówno	ekonomiczny,	jak	i polityczny.	Na	wartość	unijne-
go	 importu	 z  Rosji	wpłynęło	 przede	wszystkim	obniżenie	
cen	 eksportowanych	 przez	 Rosję	 towarów,	 głównie	 ropy	
naftowej,	gazu	ziemnego	i metali.	W eksporcie	podstawo-
wą	rolę	odegrała	systematycznie	pogarszająca	się	sytuacja	
gospodarcza	 Rosji,	 prowadząca	 do	 zmniejszenia	 popytu	
konsumpcyjnego	i inwestycyjnego,	w tym	na	towary	i usłu-
gi	importowane,	oraz	deprecjacja	rubla,	obniżająca	konku-
rencyjność	 cenową	 importu.	 Spadkowi	 obrotów	 towaro-
wych	 towarzyszyło	 zmniejszenie	handlu	usługami	 związa-
nymi	z tym	handlem.	Ponadto	na	unijny	eksport	niektórych	
grup	towarowych	silnie	wpłynęła	prowadzona	przez	Rosję	
protekcjonistyczna	polityka	handlowa	(artykuły	rolno-spo-
żywcze,	samochody).	U  jej	podłoża	 leżały	 jednak	nie	tylko	
przesłanki	 ekonomiczne	 (ochrona	 krajowych	 producen-
tów),	ale	często	także	polityczne.

Ściśle	polityczne	podłoże	miały	natomiast	sankcje	unij-
ne	i kontrsankcje	rosyjskie.	Sankcje	gospodarcze	nałożone	
na	Rosję	 hamowały	 unijny	 eksport	 przemysłowy.	 Sankcje	
finansowe	 w  postaci	 ograniczenia	 możliwości	 zaciągania	
długu	 na	 rynkach	 międzynarodowych	 osłabiły	 ogólną	
aktywność	inwestycyjną	przedsiębiorstw	rosyjskich,	a han-
dlowe	–	odbiły	się	bezpośrednio	na	zakupie	unijnych	tech-
nologii	 podwójnego	 przeznaczenia,	 takich	 jak	 urządzenia	
przeznaczone	do	wydobycia	ropy	i gazu13.	Rosyjskie	kontr-
sankcje	 miały	 niekorzystny	 wpływ	 na	 eksport	 rolno-spo-
żywczy.	 Ich	znaczenie	było	 jednak	stosunkowo	niewielkie,	
bowiem	towary	objęte	sankcjami	stanowiły	niewielką	część	
eksportu	większości	państw	członkowskich	UE14.	Związane	
z  embargiem	 straty	 firm	 unijnych	 zostały	 częściowo	 zre-
kompensowane	 zwiększonym	 eksportem	 do	 Chin,	 Korei	
Płd.,	Hongkongu,	Turcji	 i Stanów	Zjednoczonych.	Niektóre	
państwa	 członkowskie	 (przede	 wszystkim	 Finlandia	 oraz	
państwa	 bałtyckie	 –	 Estonia,	 Litwa	 i  Łotwa)	miały	 jednak	
trudności	 ze	 znalezieniem	 alternatywnych	 rynków	 zbytu.	
Zjawisko	 to	 dotknęło	 szczególnie	 przemysł	 mleczarski15.	
W  przypadku	 Polski	 wprowadzone	 przez	 Rosję	 embargo	
nie	wpłynęło	istotnie	na	wyniki	eksportu	rolno-spożywcze-
go	 ogółem,	 choć	 producenci	 z  niektórych	 sektorów16 
dotkliwie	 odczuli	 te	 ograniczenia.	 Polscy	 przedsiębiorcy	
aktywnie	 poszukiwali	 alternatywnych	 rynków	 zbytu	 dla	
towarów	objętych	embargiem	(wzrosła	np.	sprzedaż	żyw-
ności	do	krajów	UE),	poddawali	towary	rolne	przetwórstwu	
i eksportowali	w formie	żywności	przetworzonej	(np.	kon-
centrat	jabłkowy)	lub	poszukiwali	możliwości	sprzedaży	do	
Rosji	via	inne	kraje17.

W trudnej	sytuacji	gospodarczej	i geopolitycznej	nasiliły	się	
napięcia	w stosunkach	handlowych	między	UE	a Rosją,	czego	
dowodem	są	ich	liczne	spory	handlowe	na	forum	WTO18.

Pierwsza	połowa	2016 r.	była	okresem	dalszego	spadku	
unijno-rosyjskich	obrotów	handlowych.	Handel	 towarowy	
zmalał	 o  ponad	 1/4,	 głównie	 pod	wpływem	 zmniejszonej	
wartości	 importu	 z  Rosji.	 W  ujęciu	 wartościowym	 unijne	
zakupy	w Rosji	zmalały	w okresie	styczeń-czerwiec	o około	

1/3.	Wpłynął	na	to	zarówno	spadek	średnich	cen	ropy	naf-
towej,	 gazu	 ziemnego	 i  produktów	 ropopochodnych,	 jak	
i  wolumenu	 importu	 (głównie	mazutu	 i  diesla	 do	Włoch,	
Holandii	i Łotwy,	surowej	ropy	do	Włoch	i części	kompute-
rowych	 do	 Niemiec)19.	 Dane	 o  handlu	 usługami	 również	
wskazują	 na	 niekorzystne	 zmiany.	 W  I  kwartale	 2016  r.	
obroty	unijno-rosyjskie	były	o około	20%	niższe	niż	w ana-
logicznym	okresie	2015 r.,	przy	czym	unijny	eksport	o nieco	
ponad	24%,	a import	o ponad	10%.

                    
*	Dr	Marzenna	Błaszczuk-Zawiła,	 Instytut	Badań	Rynku,	Kon-

sumpcji	i Koniunktur.	E-mail:	marzenna.blaszczuk@ibrkk.pl

1	W  latach	2012-2014	PKB	Rosji	wzrósł	 kolejno	o 3,4%,	 1,3%	
i 0,6%.	W 2015 r.	obniżył	się	o 3,7%.

2	Świadczyć	może	o tym	fakt,	że	w latach	2012-2013	spadek	tempa	
wzrostu	nastąpił	mimo	sprzyjających	warunków	zewnętrznych.	

3	Przede	wszystkim	zamrożenie	aktywów	wybranych	przedsię-
biorstw,	 ograniczenie	 możliwości	 zaciągania	 długu	 na	 rynkach	
międzynarodowych	 i  sprzedaży	 do	 Rosji	 wybranych	 technologii,	
w tym	wykorzystywanych	w sektorze	ropy	i gazu.	Według	szacun-
ków	rosyjskiego	Ministerstwa	Finansów	bezpośrednie	straty	finan-
sowe	 z  tytułu	 sankcji	 wyniosły	 40	mld	 USD.	 Pośrednio	wpłynęły	
one	na	pogorszenie	klimatu	inwestycyjnego,	czego	przejawem	był	
ponad	 dwukrotny	 spadek	 napływu	 bezpośrednich	 inwestycji	
zagranicznych,	zwiększony	odpływ	kapitału	z Rosji	 i ograniczenie	
współpracy	czołowych	koncernów	zachodnich	z firmami	rosyjski-
mi.	 Por.	 M.  Menkiszak,	 E.	 Fischer,	 Kryzys putinowskiego modelu 
gospodarki w Rosji,	„Analizy	OSW”,	17.12.2014 r.

4	 Embargo	 na	 import	 artykułów	 rolno-spożywczych	 ze	 Stanów	
Zjednoczonych,	Unii	Europejskiej,	Kanady,	Australii	i Norwegii	z sierp-
nia	2014  r.,	 rozszerzone	w  sierpniu	2015  r.	 o Albanię,	Czarnogórę,	
Islandię	i Lichtenstein	z uwagi	na	udział	tych	krajów	w omijaniu	rosyj-
skiego	embarga,	a następnie,	od	1	stycznia	2016 r.	również	o Ukrainę,	
w odpowiedzi	na	jej	przyłączenie	się	do	unijnych	sankcji	wobec	Rosji.

5	Więcej	 na	 temat	 kształtowania	 się	międzynarodowych	 cen	
surowców	pisze	np.	J.	Chojna,	Ceny na głównych światowych rynkach 
towarowych,	 „Koniunktura	 gospodarcza	 świata	 i  Polski	 w  latach	
2014-2017”,	IBRKK,	Warszawa	2016	i wcześniejsze	wydania.

6	 J.	 Rutkowski,	 Rosja na bezdechu,	 „Obserwator	 Finansowy”,	
28.4.2016 r.

7	European	Commission,	Report on Trade and Investment Barri-
ers and Protectionist Trends. 1 July 2014 – 31 December 2015,	
COM(2016)	406	final,	20.6.2016,	s.	15.

8	Chodzi	o czasowe	ograniczenie	przywozu	polskich	owoców	
(świeżych	 jabłek,	 gruszek,	 wiśni,	 czereśni,	 nektaryn	 i  śliwek)	
i warzyw	kapustnych,	oficjalnie	w związku	z systematycznym	naru-
szaniem	międzynarodowych	i rosyjskich	wymogów	fitosanitarnych	
(znaczne	przekroczenie	dopuszczalnych	norm	zawartości	pestycy-
dów	i azotanów).

9	Przykładowo,	w 2014 r.	unijny	eksport	broni	i amunicji	zmniej-
szył	się	o 28,4%	w porównaniu	z 2013 r.	 (z blisko	70	mln	euro	do	 
50	mln	euro),	a w 2015 r.	o kolejne	41,4%	(do	29,3	mln	euro).

10	 Korzystny	 wpływ	 na	 poziom	 importu	 z  Rosji	 mogła	 mieć	
także	 realizacja	 przez	 Rosję	 zobowiązań	 wobec	 członków	 WTO	
w  dziedzinie	 licencjonowania	 eksportu	 (np.	wprowadzenie	 auto-
matycznego	licencjonowania	eksportu	kamieni	szlachetnych,	dia-
mentów	 i metali,	a  także	zmniejszenie	 liczby	dóbr	podlegających	
licencjonowaniu),	zniesienie	niektórych	zakazów	eksportu	i innych	
ograniczeń	ilościowych.	

11	European	Commission,	Trade and Investment Barriers Report 
2014,	COM(2014)	153	final,	12.3.2014.
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BREXIT – TŁO EKONOMICZNE 
I SPOŁECZNE

Karolina Konopczak*

W  referendum	przeprowadzonym	 23	 czerwca	 2016  r.	
Brytyjczycy	 zadecydowali	 o  wystąpieniu	 ich	 kraju	 z  Unii	
Europejskiej,	 co	 jest	 wydarzeniem	 bez	 precedensu	
w dotychczasowej	historii	Wspólnoty	(jedyne	wcześniejsze	
przypadki	wystąpienia	dotyczyły	Grenlandii,	tj.	autonomicz-
nego	 terytorium	 zależnego	 Danii,	 oraz	 Algierii,	 tj.	 byłego	
terytorium	zamorskiego	Francji).	

Gospodarcze	skutki	decyzji	o wyjściu	z UE	(tzw.	Brexit)	są	
trudne	 do	 przewidzenia.	 Bezpośrednim	 efektem	 wyników	
referendum	była	 deprecjacja	 funta	 brytyjskiego	 o  10%	 do	
poziomu	najniższego	od	1985 r.	W krótkim	okresie	można	
spodziewać	 się	 negatywnych	 konsekwencji	 również	 dla	
gospodarki	realnej,	jako	że	w okresie	przejściowym	(dwa	lata	
od	 momentu	 powiadomienia	 Rady	 Europejskiej	 na	 temat	
decyzji	o wystąpieniu	z UE)	niepewność	co	do	ram	dalszej	
współpracy	z UE	będzie	zniechęcała	do	inwestycji	w Wielkiej	
Brytanii,	 w  szczególności	 inwestycji	 bezpośrednich.	 Ze	
względu	na	deprecjację	funta	prawdopodobne	jest	również	
przyspieszenie	inflacji,	co	w połączeniu	z potencjalnym	osła-
bieniem	wzrostu	może	prowadzić	do	stagflacji.	Konsekwen-
cje	Brexitu	w dłuższym	horyzoncie	czasowym	zależeć	będą	
od	wielu	czynników,	w tym	od	przyjętego	modelu	współpra-
cy	 z  UE	 oraz	 od	 cenowej	 i  produktowej	 konkurencyjności	
gospodarki	brytyjskiej	 (w  szczególności	na	 rynkach	wscho-
dzących).	Jednak	zgodnie	z szacunkami	większości	ekonomi-
stów	 skutki	 Brexitu	 będą	 negatywne	 zarówno	 w  krótkim	
(w granicach	2-3%	PKB),	jak	i w długim	okresie	(w granicach	
6-8%	PKB)1.	W dłuższej	perspektywie	dodatkowym	źródłem	
niepewności	będą	polityczne	implikacje	wystąpienia	z UE.	Ze	
względu	na	duże	zróżnicowanie	geograficzne	wyników	refe-
rendum,	w szczególności	między	jednostkami	wchodzącymi	
w	 skład	 Zjednoczonego	 Królestwa,	 istnieje	 ryzyko	wzrostu	

tendencji	 separatystycznych	 w  Szkocji	 i  Irlandii	 Północnej	
(w  przeciwieństwie	 do	 Anglii	 i  Walii,	 w	 których	 większość	
mieszkańców	 opowiedziała	 się	 za	 pozostaniem	 w  UE),	
a w konsekwencji	„bałkanizacji”	kraju.	

Zwycięskie	dla	zwolenników	Brexitu	referendum	można	
rozpatrywać	z perspektywy	politologicznej	jako	wynik	walki	
politycznej	 prowadzonej	 między	 partiami	 oraz	 frakcjami	
partii	–	z jednej	strony	Partią	Pracy	i częścią	Partii	Konserwa-
tywnej	 pod	 przywództwem	 ówczesnego	 premiera	 Davida	
Camerona	jako	zwolennikami	pozostania	w UE,	a z drugiej	
–	Partią	Niepodległości	Zjednoczonego	Królestwa	oraz	czę-
ścią	Partii	Konserwatywnej	skupioną	wokół	takich	polityków,	
jak	Michael	Gove,	Boris	Johnson	czy	Iain	Duncan	Smith.	Nie-
zadowolenie	dużej	części	społeczeństwa,	które	zostało	zago-
spodarowane	politycznie	przy	okazji	referendum,	wydaje	się	
mieć	 jednak	 głębsze	 podłoże	 ekonomiczne	 i  społeczne.	
Celem	artykułu	 jest	 próba	analizy	przyczyn	podjęcia	przez	
Brytyjczyków	 decyzji	 o  wyjściu	 z  Unii	 Europejskiej	 w  szer-
szym	kontekście.	W szczególności	omówione	zostaną	struk-
turalne	problemy	gospodarki	brytyjskiej,	które	uwidoczniły	
się	podczas	kryzysu	finansowego	i stały	się	podstawą	anty-
unijnej	retoryki	w debacie	poprzedzającej	referendum.	Przed-
stawione	i poddane	analizie	ekonomicznej	będą	argumenty	
wysuwane	przez	zwolenników	wystąpienia	Wielkiej	Brytanii	
z UE	oraz	podjęta	zostanie	próba	wyjaśnienia,	dlaczego	zna-
lazły	one	podatny	grunt	w społeczeństwie	brytyjskim.	

Przebieg kryzysu finansowego w gospodarce brytyjskiej 
– czynniki koniunkturalne i strukturalne

Wielka	Brytania	była	jednym	z krajów	wysoko	rozwinię-
tych	najsilniej	dotkniętych	przez	kryzys	finansowy.	W dru-
giej	połowie	2008 r.,	po	ponad	15	 latach	nieprzerwanego	
wzrostu	w tempie	niemal	3%	średnio	rocznie,	gospodarka	
brytyjska	wkroczyła	w  fazę	najgłębszej	 recesji	od	 II	wojny	
światowej	(wykres	1).	Skumulowana	utrata	produktu,	licząc	
od	górnego	do	dolnego	punktu	zwrotnego	cyklu,	wyniosła	
niemal	7	pkt.	proc.	–	najwięcej	wśród	krajów	grupy	G7,	dla	

12	Przykładowo,	jeśli	dana	usługa	była	świadczona	pod	koniec	
2012 r.,	a płatność	za	nią	zrealizowana	już	w 2013 r.,	to	w statysty-
kach	usługa	ta	jest	ujęta	jako	zrealizowana	w 2013 r.

13	 European	 Parliament,	 Economic impact on the EU of sanc-
tions over Ukraine conflict, Briefing,	October	2015.

14	A.	Nevskaya,	Russia-EU economic relations: Assessing two years of 
sanctions, 16	 June	 2016,	 Russia	 Direct,	 http://www.russia-direct.org/
analysis/russia-eu-economic-relations-assessing-two-years-sanctions	
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