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PARTNERZY HANDLOWI UNII 
EUROPEJSKIEJ – UKRAINA

Wojciech Mroczek

Znaczenie Ukrainy w handlu Unii Europejskiej jest 
stosunkowo	niewielkie,	biorąc	pod	uwagę	wspólną	 (od	
2004	r.)	granicę,	potencjał	gospodarczy	i	demograficzny	
Ukrainy,	oraz	szybki	wzrost	gospodarczy,	jaki	miał	tam	
miejsce w latach 2000-20081.	W	 2010	 r.	 kraj	 ten	 był	
dopiero	19	rynkiem	eksportowym	dla	UE	i	jednocześnie	
25	dostawcą	na	rynki	krajów	Unii.	W	latach	2000-2010	
udział	Ukrainy	w	zewnętrznym	eksporcie	Unii	zwiększył	
się	 jednak	 dwukrotnie	 (z	 0,64%	 do	 1,28%),	 osiągając	
bezpośrednio	przed	kryzysem	w	2008	 r.	nawet	1,92%.	
Natomiast	w	imporcie	z	krajów	trzecich	znaczenie	Ukra-
iny	pozostało	na	relatywnie	niskim	poziomie	(w	2010	r.	
udział	ten	wyniósł	0,49%).	

Wśród	barier	rozwoju	handlu	pomiędzy	Unią	i	Ukra-
iną	 należy	 wymienić	 przede	 wszystkim	 niski	 stopień	
liberalizacji	 gospodarki	 tej	 byłej	 republiki	 radzieckiej2,	
brak	 reform	gospodarczych,	słabość	 instytucji	państwo-
wych	i	utrzymywanie	się	silnych	wpływów	oligarchów.	
Zmiany	strukturalne	w	gospodarce	ukraińskiej	(a	w	kon-
sekwencji	 i	 w	 eksporcie	 tego	 kraju)	 nie	 nadążały	 za	
zmianami	w	światowym	popycie,	szczególnie	gospoda-
rek	rozwiniętych.	Gospodarka	ukraińska	w	bardzo	małym	
stopniu otwarta jest na inwestycje zagraniczne. Bardzo 
niska	jest	także	siła	nabywcza	mieszkańców3. 

Przystąpienie	 Ukrainy	 do	 Światowej	 Organizacji	
Handlu	 –	 WTO4	 nie	 miało	 większego	 wpływu	 na	 jej	
sytuację	 gospodarczą.	 Z	 tego	 też	względu	 nadzieje	 na	
umocnienie	powiązań	między	gospodarkami	UE	i	Ukra-
iny,	 a	 przede	wszystkim	 na	 przeprowadzenie	 koniecz-
nych	w	tym	kraju	reform,	wiąże	się	z	wejściem	w	życie	
umowy	 o	 pogłębionej	 i	 kompleksowej	 strefie	 wolnego	
handlu (deep and comprehensive free trade area - DCFTA). 
Umowa	ta	ma	stać	się	także	podstawą	układu	stowarzy-
szeniowego.	Negocjacje	w	 sprawie	DCFTA	 rozpoczęły	
się	 pięć	 lat	 temu,	 a	 podpisanie	 umowy	miało	 nastąpić	 
w	 końcu	 2011	 r.,	 podczas	 polskiego	 przewodnictwa	 
w	Radzie	UE.	Ze	względów	politycznych	(aresztowanie	
b.	premier	J.	Tymoszenko)	zostało	ono	jednak	odłożone.	
Nie	 zdecydowano	 się	 nawet	 na	 parafowanie	 umowy.	
Jednocześnie	Rosja	wzmogła	naciski	na	rząd	w	Kijowie	
w	sprawie	przystąpienia	Ukrainy	do	unii	celnej	z	Rosją,	
Białorusią	 i	 Kazachstanem.	 Jednym	 z	 głównych	 argu-
mentów	na	rzecz	pogłębienia	integracji	z	Rosją	mają	być	
preferencyjne,	 niższe	 ceny	 rosyjskiego	 gazu,	 po	 jakich	
byłby	on	dostarczany	na	Ukrainę	po	jej	przystąpieniu	do	
unii celnej. 

Gospodarka	 Ukrainy	 od	 dziesięcioleci	 oparta	 jest	 
przede	 wszystkim	 na	 przemysłach	 metalurgicznym	 
i	 paliwowym	 oraz	 rolnictwie.	 Ukraina	 należy	 do	 naj-
większych	na	świecie	producentów	żeliwa	i	stali.	Znaj-
duje	to	odzwierciedlenie	w	strukturze	jej	eksportu,	gdzie	
najważniejszą	część	stanowią	metale	nieszlachetne	i	arty-
kuły	z	metali	nieszlachetnych	(w	2010	r.	ponad	1/3	war-
tości	ukraińskiego	eksportu),	oraz	 rudy	metali	 –	przede	
wszystkim	ruda	żelaza	 (kolejne	5%).	Ważną	część	eks-
portu	stanowią	paliwa	-	wyroby	petrochemiczne	z	rosyj-
skiej	ropy	oraz	węgiel.	Na	bazie	tanich	surowców	impor-
towanych	z	Rosji,	na	Ukrainie	jeszcze	w	czasach	ZSRR	
rozwinęła	się	produkcja	wyrobów	chemicznych,	przede	
wszystkim	 nawozów	 sztucznych.	 Relatywnie	 niewielki	
udział	w	eksporcie	stanowią	natomiast	produkty	klasyfi-
kowane	 jako	 maszyny	 i	 urządzenia	 (sekcja	 XVI	 HS).	 
W	2010	 r.	 stanowiły	 one	 niewiele	 ponad	 10%	ukraiń-
skiego	eksportu.	Ostatnio	nieco	wyższą	dynamiką	cha-
rakteryzował	się	eksport	 środków	transportu,	gdzie	naj-
ważniejszą	pozycję	stanowią	wagony	towarowe.	

Niedostosowana	 do	 zmieniającego	 się	 globalnego	
popytu struktura eksportu Ukrainy oraz brak zasadni-
czych	 reform	 gospodarczych	 powodują,	 że	 traci	 ona	
nawet	pozycję	drugiej	po	Rosji	gospodarki	wśród	krajów	
b.	ZSRR,	jaką	zajmowała	przed	rozpadem	radzieckiego	
imperium.	W	porównaniu	z	pozostałymi	krajami	b.	ZSRR,	
eksport	i	import	Ukrainy	w	latach	1994-2010	rósł	nieco	
wolniej	niż	pozostałych	krajów.	W	efekcie	Ukraina	stra-
ciła	 drugą	 pozycję	 pod	 względem	 wartości	 eksportu	 
w	tej	grupie	krajów	na	rzecz	Kazachstanu.

Po	szybkim	wzroście	gospodarczym	w	latach	2000-
2008,	 gospodarka	 Ukrainy	 znalazła	 się	 w	 grupie	 tych	
krajów,	które	najsilniej	ucierpiały	podczas	pierwszej	fazy	
kryzysu (lata 2008-2009). W 2009 r. produkt krajowy 
brutto	 na	Ukrainie	 obniżył	 się	 o	 15%.	O	 prawdziwym	
jednak	 załamaniu	można	mówić	dopiero	w	kontekście	
obrotów	 handlowych.	 Realnie	 eksport	 zmniejszył	 się	 
o	26%,	a	import	–	o	39%	(spadek	wartości	ukraińskiego	
importu	liczony	w	dolarach	wyniósł	47%	i	był	wówczas,	
według	danych	WTO,	najgłębszy	na	świecie).	Struktura	
eksportu,	 w	 którym	 dominują	 produkty	 metalurgiczne	
oraz	 surowce,	 sprawia,	 że	 jest	 on	 bardzo	wrażliwy	 na	
wahania	koniunktury	zarówno	w	wyniku	zmian	popytu,	
jak	i	cen.	Do	pogłębienia	spadku	importu	w	2009	r.	przy-
czyniła	 się	 także,	 obok	 spadku	 popytu,	 bardzo	 silna	
deprecjacja	ukraińskiej	hrywny.	Wzrost	obrotów	handlo-
wych	w	2010	 r.	 był	 stosunkowo	niewielki,	 biorąc	 pod	
uwagę	skalę	ożywienia	w	handlu	światowym.	Wolumen	
eksportu	zwiększył	się	zaledwie	o	6%,	a	importu	o	9%.

Tradycyjnie	 najważniejszym	 partnerem	 handlowym	
Ukrainy	jest	Rosja.	Według	danych	ukraińskiego	urzędu	
statystycznego,	 w	 2010	 r.	 na	 Rosję	 przypadało	 26,1%	
ukraińskiego	 eksportu	 i	 36,5%	 ukraińskiego	 importu.	

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
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Według danych Urzędu Statystycznego Ukrainy.
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Według danych Eurostatu.



5Unia Europejska.pl Nr 1 (212) 2012

Drugim	 najważniejszym	 rynkiem	 eksportowym,	 biorąc	
pod	uwagę	wartość	 sprzedaży	dóbr,	 była	Turcja	 (5,9%	
eksportu),	a	drugim	najważniejszym	dostawcą	towarów	
na	Ukrainę	-	Chiny	(7,7%	importu).	W	ostatniej	dekadzie	
nastąpiły	jednak	pewne	zmiany	w	strukturze	geograficz-
nej	 ukraińskiego	 handlu.	 W	 eksporcie	 polegały	 one	
przede	wszystkim	na	zwiększeniu	udziału	krajów	b.	ZSRR	
(w	latach	2001-2010	ich	udział	w	ukraińskim	eksporcie	
zwiększył	się	z	28,5%	do	37,5%).	Ważnym	kierunkiem	
ekspansji	ukraińskiego	eksportu	stały	się	także	kraje	Bli-
skiego	Wschodu	(głównie	Turcja,	ale	także	Liban	i	Iran).	
Udział	krajów	tego	regionu	zwiększył	się	w	ciągu	wspo-
mnianej	dekady	z	12,5%	do	14,8%.	Znaczenie	obu	grup	
krajów	(tj.	b.	ZSRR	oraz	Bliskiego		Wschodu)	zwiększyło	
się	głównie	kosztem	Unii	Europejskiej,	przede	wszystkim	
krajów	UE-15,	 chociaż	 dotknęło	 to	 także	 kraje	 Europy	
Środkowej	i	Wschodniej	(EŚW).	

Zmiany	 w	 strukturze	 geograficznej	 ukraińskiego	
importu	polegały	natomiast	przede	wszystkim	na	wyraź-
nym	 ograniczeniu	 znaczenia	 krajów	 b.	 ZSRR	 (oprócz	
Rosji),	których	udział	w	latach	2001-2010	zmniejszył	się	
z	19,1%	do	7,6%.	Do	kryzysu	w	2008	r.	zmniejszał	się	
także	 udział	 Rosji.	 Jednak	 w	 2009	 r.	 spadek	 importu	 
z	tego	kraju	był	już	wolniejszy	niż	z	pozostałych	krajów	
(głównie	 ze	względu	 na	mniejszą	 elastyczność	 popytu	
na	 importowane	paliwa).	W	konsekwencji	 udział	 Rosji	 
w	ukraińskim	imporcie	ponownie	zwiększył	się	do	pozio-
mu	z	2001	r.	Jednocześnie	znacznie	zwiększyło	się	zna-
czenie	azjatyckich	krajów	rozwijających	się	jako	dostaw-
ców	 na	Ukrainę	 (z	 3,7%	 do	 12,2%).	Natomiast	 udział	
krajów	Unii	w	latach	2001-2010	praktycznie	się	nie	zmie-
nił,	zmiany	nastąpiły	 jedynie	w	strukturze	handlu	z	UE	
–	obniżył	się	udział	krajów	Europy	Zachodniej,	a	zwięk-
szył	się	udział	krajów	EŚW.

Ogólna	 analiza	 powiązań	 handlowych	 między	 UE	 
a	Ukrainą	wskazuje	na	duże	 znaczenie	w	nich	 krajów	
EŚW.	W	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku	w	strukturze	geo-
graficznej	 handlu	 Ukrainy	 z	 Unią	 obserwowane	 było	
przesunięcie	w	kierunku	zwiększenia		udziału	tej	grupy	
krajów.	W	unijnym	 eksporcie	 udział	 dziesięciu	 krajów	
EŚW	w	handlu	UE-27	z	Ukrainą	zwiększył	się	w	okresie	
2000-2010	z	33,0%	do	41,6%.

W	 efekcie	 w	 handlu	 Unii	 Europejskiej	 z	 Ukrainą	
obserwujemy	 bardzo	 dużą	 asymetrię	 znaczenia	 tego	
wschodniego	 partnera	między	 krajami	 Europy	Zachod-
niej,	a	krajami	Europy	Środkowej	i	Wschodniej.	W	2010	r.	
w	krajach	UE-15	na	Ukrainę	przypadało	0,8%	eksportu	
do	krajów	trzecich,	natomiast	w	krajach	EŚW	udział	ten	
był	 dziewięciokrotnie	 większy	 (ok.	 7,2%).	 Wyraźnie	
większe	 znaczenie	 Ukrainy	 dla	 EŚW	 wynika	 zarówno	 
z	geograficznej	bliskości	–	Ukraina	graniczy	bezpośred-
nio	z	czterema	nowymi	państwami	członkowskimi	(Pol-
ską,	Słowacją,	Węgrami	i	Rumunią)	oraz	z	położoną	nad	
Morzem	Czarnym	Bułgarią	–	 jak	 i	związków	historycz-
nych	(przede	wszystkim	z	byłymi	republikami	nadbałtyc-
kimi	 ZSRR	 –	 Litwą,	 Łotwą	 i	 Estonią).	 Udział	 Ukrainy	 
w	eksporcie	i	imporcie	krajów	EŚW	nie	tylko	nie	zmniej-
szył	 się	po	 ich	przystąpieniu	do	Unii	Europejskiej,	 lecz	

wzrósł,	a	tempo	tego	wzrostu	uległo	nawet	przyspiesze-
niu,	 co	 związane	 było	 przede	wszystkim	 ze	wzrostem	
obecności	 w	 tym	 regionie	 korporacji	 zagranicznych,	
które	 przenosząc	 produkcję	 do	 EŚW	 brały	 także	 pod	
uwagę	zwiększenie	sprzedaży	na	rynki	wschodnie.	Naj-
większy	udział	w	eksporcie	krajów	EŚW	(10%	 ich	eks-
portu	do	krajów	trzecich)	Ukraina	miała	w	2007	r.	Była	
wówczas	drugim	po	Rosji	pod	względem	wartości	 ryn-
kiem	 eksportowym	 dla	 krajów	 EŚW	 spośród	 krajów	
spoza	 UE.	 Jednak	 w	 następstwie	 kryzysu	 znaczenie	
Ukrainy	 zmalało	 (w	 2010	 r.	 była	 czwartym	 partnerem	 
w	 eksporcie	 EŚW	 do	 krajów	 trzecich	 po	 Rosji,	 Turcji	 
i	USA).	Z	kolei	dla	krajów	UE-15	Ukraina	ma	nadal	bar-
dzo	niewielkie	 znaczenie	 (zaledwie	 0,8%	 ich	 eksportu	
poza	Unię	w	2010	r.	i	dopiero	28	miejsce	wśród	rynków	
eksportowych).

Analizując	zmiany	w	 strukturze	 towarowej	eksportu	
krajów	 Europy	 Środkowej	 i	 Wschodniej	 na	 Ukrainę,	
można	powiedzieć,	że	w	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku	
stopniowo	upodabniała	się	ona	do	struktury	UE-15.	Zwią-
zane	 to	 było	 przede	 wszystkim	 z	 alokacją	 procesów	
produkcyjnych w UE. W konsekwencji w eksporcie kra-
jów	UE-15	 zmalał	 udział	maszyn	 i	 urządzeń,	 podczas	
gdy	 w	 eksporcie	 EŚW	 udział	 tej	 grupy	 znacznie	 się	
zwiększył	 (z	 12,0%	 w	 2000	 r.	 do	 25,3%	 w	 2010	 r.).	
Sprzedaż	maszyn	 i	urządzeń	z	krajów	EŚW	była	głów-
nym	 czynnikiem	 wzrostu	 ich	 eksportu	 na	 Ukrainę.	 
W	 latach	 2000-2008,	 tj.	 do	 kryzysu,	 rosła	 ona	 34,6%	
średnio	 rocznie.	O	wzroście	 znaczenia	maszyn	 i	 urzą-
dzeń	w	 strukturze	 eksportu	 EŚW	 na	Ukrainę	 świadczy	
także	to,	że	w	2010	r.	spośród	dziesięciu	największych	
pod	względem	wartości	pozycji	towarowych	(wg	cztero-
cyfrowej	 klasyfikacji	 HS)	 aż	 cztery	 stanowiły	 produkty	
klasyfikowane	w	tej	grupie	(por.	tabela	1),	podczas	gdy	
jeszcze	w	2000	r.	nie	było	 ich	w	ogóle	wśród	najważ-
niejszych	towarów	eksportowych.	

Jeszcze	szybciej	w	 tym	czasie	 rósł	eksport	w	grupie	
obejmującej	 środki	 transportu.	 Jednakże	 skutki	 kryzysu	
dla	branży	motoryzacyjnej	okazały	się	najbardziej	dotkli-
we	–	w	2009	r.	wartość	eksportu	zmniejszyła	się	prawie	
pięciokrotnie	 (do	 poziomu	 niewiele	 wyższego	 niż	 
w 2003 r.). W obu tych grupach towarowych dynamika 
eksportu	 z	 EŚW	wyraźnie	 przewyższała	 dynamikę	 eks-
portu	z	krajów	UE-15.	Natomiast	tempo	wzrostu	w	pozo-
stałych	 grupach	 traktowanych	 łącznie	 było	 w	 latach	
2000-2008	bardzo	zbliżone.	Eksport	z	UE-15	na	Ukrainę	
niektórych	pozostałych	grup	produktów,	zwłaszcza	rol-
nych	 i	 chemicznych,	 rósł	 w	 tym	 czasie	 szybciej	 niż	 
z	krajów	EŚW.	

Wzrost	 eksportu	w	 grupach	obejmujących	maszyny	 
i	urządzenia	oraz	środki	transportu	w	krajach	EŚW	wyni-
kał	w	większej	mierze	 ze	 zwiększania	 sprzedaży	 dóbr	
pośrednich,	podczas	gdy	w	krajach	UE-15	–	bardziej	ze	
wzrostu	dóbr	gotowych.	Lista	najważniejszych	towarów	
w	eksporcie	na	Ukrainę	pokazuje	na	zachodzącą	polary-
zację	struktury	eksportu	w	obu	grupach	krajów.	Ekspor-
terzy	z	krajów	UE-15	i	EŚW	obecnie	raczej	specjalizują	
się	w	produkcji	poszczególnych	wyrobów	niż	konkurują	
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ze	sobą	na	rynkach	krajów	trzecich,	co	na	większą	skalę	
było	obserwowane	jeszcze	na	początku	lat	90.	ubiegłego	
wieku. 

Stosunkowo	dużą	 rolę	w	eksporcie	Unii	na	Ukrainę	
odgrywają	 dobra	 konsumpcyjne.	 W	 2010	 r.	 stanowiły	
one	ponad	30%	unijnej	 sprzedaży	do	 tego	 kraju	 (pod-
czas	gdy	w	całym	zewnętrznym	eksporcie	UE	niespełna	
1/4	wartości).	 Ukraina	 jest	 ważnym	 odbiorcą	 unijnych	
dóbr	 konsumpcyjnych	 nietrwałego	 użytku,	 co	 wynika	
przede	 wszystkim	 z	 dużego	 udziału	 farmaceutyków	 
i	 kosmetyków.	 Natomiast	 mniejsze	 niż	 przeciętne	 jest	
znaczenie	Ukrainy	 jako	rynku	zbytu	samochodów	oso-
bowych.

Import Unii z Ukrainy zdominowany jest przez dobra 
pośrednie,	 przede	 wszystkim	 wyroby	 metalurgiczne.	
Ukraina	 jest	 jednym	z	największych	na	 świecie	produ-
centów	wyrobów	z	metali.	W	 imporcie	 z	Ukrainy	naj-
ważniejszą	pozycję	stanowią	wyroby	z	żelaza5. Ukraina 
jest	jednym	z	głównych	ich	dostawców	na	rynek	unijny	
(w	2010	r.	na	Ukrainę	przypadało	ponad	12%	wartości	
ich	importu	z	krajów	trzecich).	 Jednocześnie	wyroby	te	
stanowiły	blisko	30%	całego	unijnego	importu	z	Ukrainy	
w 2010 r.

Niewielkie zmiany w strukturze towarowej importu  
z	 Ukrainy	 świadczą	 ogólnie	 o	 braku	 istotnych	 zmian	 
w	strukturze	jej	gospodarki,	a	w	konsekwencji	też	o	pogar-
szaniu	się	pozycji	konkurencyjnej	ukraińskich	przedsię-

Tabela 1

Główne pozycje w eksporcie UE na Ukrainę w 2010 r. (wg czterocyfrowej klasyfikacji HS)

Kod HS Nazwa
Wartość

Udział  
w eksporcie 
na Ukrainę

Udział 
Ukrainy  

w eksporcie 
do krajów 
trzecich

Średnie 
roczne 
zmiany  
w latach 

2000-2010

Udział  
w eksporcie 
UE-27 na 
Ukrainęa

(mln EUR) (%) (%) (%) (%)

UE-15

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 652 470 6,4 1,0 23,0 63,9
8703 Samochody osobowe 401 470 4,0 0,6 8,6 66,0
3808 Środki	owado-,	gryzonio-,	grzybo-,	chwastobójcze	 

i	odkażające 186 202 1,8 6,3 18,8 93,4
8704 Samochody	ciężarowe 175 521 1,7 2,5 24,7 81,1
8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	

danych 146 935 1,5 1,6 3,7 77,1
9018 Narzędzia	i	przyrządy	lekarskie	i	weterynaryjne 130 562 1,3 1,0 20,5 91,1
9403 Pozostałe	meble	i	ich	części 128 055 1,3 2,1 8,5 79,0
4810 Papier	i	karton	powlekany,	także	barwiony	lub	z	nadrukiem 123 520 1,2 2,6 8,8 69,9
2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	oleje	

napędowe,	opałowe,	inne 110 363 1,1 0,2 13,1 12,4
8802 Samoloty	i	śmigłowce 108 456 1,1 0,4 2,3 79,8

Kraje	Europy	Środkowej	i	Wschodniej

2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	 
oleje	napędowe,	opałowe,	inne 782 740 10,8 15,1 14,9 87,6

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 363 053 5,0 12,4 20,6 35,5
8517 Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej  

oraz telekomunikacyjna 347 125 4,8 6,7 43,9 76,4
8703 Samochody osobowe 206 489 2,9 3,5 20,2 34,0
8544 Izolowane	druty,	kable,	inne	przewody	elektryczne 155 149 2,2 17,8 31,7 71,7
4818 Papier	toaletowy,	chustki,	ręczniki,	serwety,	pieluszki,	

podpaski,	tampony 139 006 1,9 18,0 16,5 87,5
8528 Aparatura	odbiorcza	dla	telewizji;	monitory,	projektory	

wideo 120 430 1,7 8,6 37,4 71,0
7210 Wyroby	walcowane	z	żeliwa	i	stali	niestopowej	 

o	szerokości	≥600	mm,	platerowane	 107 116 1,5 32,5 22,1 77,2
8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasamblery 98 517 1,4 19,5 56,9 84,3
8708 Części	i	akcesoria	samochodów 94 049 1,3 3,7 18,9 53,9

a Udział eksportu UE-15 lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej w eksporcie UE-27 na Ukrainę.

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Eurostatu.
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biorstw na rynkach zagranicznych. Import z Ukrainy 
koncentruje	 się	 na	 dwóch	 głównych	 grupach	 towarów	
–	produktach	mineralnych	(rudy	metali	i	paliwa	mineral-
ne)	 oraz	 produktach	metalurgicznych	 (głównie	wyroby	
hutnictwa	 żelaza).	 Podobnie	 jak	 w	 eksporcie,	 również	 
w	imporcie	występują	wyraźne	różnice	między	krajami	
EŚW	 a	 krajami	 UE-15.	 Różnice	 w	 strukturze	 importu	 
z	Ukrainy	między	EŚW	a	UE-15	uwarunkowane	są	histo-
rycznie,	co	 jednocześnie	warunkuje	stosowane	 techno-
logie.	Na	przykład	hutnictwo	żelaza	w	EŚW	nastawione	
jest	 głównie	 na	 import	 rudy	 z	Ukrainy	 (62,7%)	 i	 Rosji	
(28,8%)6,	podczas	gdy	producenci	żelaza	i	stali	w	Euro-
py	 Zachodniej	 zaopatrują	 się	 w	 rudę	 żelaza	 przede	
wszystkim	w	Brazylii	(w	2010	r.	61,3%	importu	z	krajów	
trzecich)	 i	 Kanadzie	 (16,9%).	 Ukraina	 praktycznie	 nie	
dostarcza	 rudy	 żelaza	 do	 UE-15	 (w	 2010	 r.	 import	 

z	 Ukrainy	 stanowił	 zaledwie	 0,4%	 importu	 z	 krajów	
trzecich).

Zmiany struktury towarowej unijnego importu z Ukra-
iny	przebiegały	nieco	inaczej	niż	te	obserwowane	w	eks-
porcie.	 Nieco	 większe	 zmiany	 następowały	 bowiem	 
w	imporcie	EŚW	niż	krajów	Europy	Zachodniej.	W	pierw-
szej	dekadzie	obecnego	wieku	w	imporcie	EŚW	z	Ukra-
iny	wyraźnie	zwiększył	się	udział	maszyn	 i	urządzeń	–	
może	to	np.	oznaczać,	że	eksporterzy	z	Ukrainy	łatwiej	
trafiali	 z	nowymi	produktami	na	 rynki	 krajów	EŚW	niż	
krajów	Europy	Zachodniej	(w	przypadku	wyrobów	goto-
wych).	Zupełnie	nowym	zjawiskiem	jest	import	z	Ukra-
iny	odbiorników	telewizyjnych,	w	ogromnej	większości	
przeznaczonych	na	 rynki	Europy	Środkowej	 i	Wschod-
niej	(por.	tabela	2).	Równocześnie	w	wyniku	działalności	
inwestorów	zagranicznych	na	Ukrainie	powstały	powią-

Tabela 2

Główne pozycje w imporcie Unii Europejskiej z Ukrainy w 2010 r. (wg czterocyfrowej klasyfikacji HS)

Kod HS Nazwa

Wartość Udział  
w imporcie  
z Ukrainy

Udział 
Ukrainy  

w imporcie 
z krajów 
trzecich

Średnie 
roczne 
zmiany  
w latach 

2000-2010

Udział  
w imporcie 

UE-27  
z Ukrainya

(mln EUR) (%) (%) (%) (%)
UE-15

7207 Półwyroby	z	żelaza	lub	stali	niestopowej 1 017 710 15,9 40,8 18,2 77,5
1512 Olej	słonecznikowy,	szafranowy,	bawełniany	i	ich	

frakcje 432 681 6,7 73,2 46,3 89,8
2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	oleje	

napędowe,	opałowe,	inne 419 515 6,5 0,8 7,9 72,7
1205 Nasiona	rzepaku	lub	rzepiku,	nawet	łamane 397 313 6,2 66,6 62,3 86,5
7202 Żelazostopy 368 618 5,7 7,0 39,3 73,4
7208 Wyroby	walcowane	na	gorąco,	płaskie	z	żeliwa	lub	ze	

stali niestopowej 266 984 4,2 10,0 20,7 40,2
8544 Izolowane	druty,	kable,	inne	przewody	elektryczne 186 820 2,9 2,8 37,7 42,7
2701 Węgiel;	brykiety,	brykiet	ki,	paliwa	stałe	wytwarzane	z	

węgla 143 575 2,2 1,0 25,7 34,3
7201 Surówka	i	surówka	zwierciadlista 137 185 2,1 19,1 12,4 93,0
2306 Makuchy	z	ekstrakcji	olejów	roślinnych 104 789 1,6 23,6 23,4 61,3

Kraje	Europy	Środkowej	i	Wschodniej

2601 Rudy	żelaza	i	koncentraty,	łącznie	z	wyprażonymi	
pirytami	żelazowymi 1 187 707 23,8 62,7 11,3 97,0

7208 Wyroby	walcowane	na	gorąco,	płaskie	z	żeliwa	lub	ze	
stali niestopowej 394 387 7,9 55,3 14,0 59,3

7207 Półwyroby	z	żelaza	lub	stali	niestopowej 295 248 5,9 54,6 16,5 22,5
2701 Węgiel;	brykiety,	brykiet	ki,	paliwa	stałe	wytwarzane	z	

węgla 275 613 5,5 16,7 14,5 65,7
8544 Izolowane	druty,	kable,	inne	przewody	elektryczne 251 046 5,0 19,4 76,3 57,3
2709 Ropa	naftowa	i	kondensaty	gazu	naturalnego,	surowe 166 304 3,3 0,6 20,1 68,2
8528 Aparatura	odbiorcza	dla	telewizji;	monitory,	projektory	

wideo 153 121 3,1 23,4 192,6 99,9
2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	oleje	

napędowe,	opałowe,	inne 135 484 2,7 4,0 17,0 23,5
7202 Żelazostopy 133 349 2,7 41,5 8,4 26,6
7213 Sztaby	i	pręty	walcowane	na	gorąco	ze	stali	niestopowej 113 047 2,3 65,0 12,3 77,2

aUdział importu UE-15 lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej w imporcie UE-27 z Ukrainy.

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Eurostatu.
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KONFERENCJA KLIMATYCZNA  
W DURBANIE – WIODĄCA ROLA UE  
W OSIĄGNIĘCIU POROZUMIENIA 

Piotr Ważniewski*

Na	przełomie	listopada	i	grudnia	2011	r.	w	Durbanie	
(RPA)	 odbyła	 się	 konferencja	 klimatyczna	 ONZ	 –	 
COP-171	pod	hasłem	„Ratując	jutro	dzisiaj”.	20	tysięcy	
delegatów	 i	 ekspertów	 oraz	 przedstawicieli	 organizacji	
pozarządowych	 ze	 194	 państw	 debatowało	 nad	wpro-
wadzeniem	w	 życie	 ustaleń	 poprzedniej	 konferencji	w	
Cancun.	Przedstawiciele	Unii	Europejskiej	i	szczególnie	
zagrożonych	przez	zmiany	klimatyczne	krajów	rozwija-
jących	 się	 zdołali	 przekonać	 pozostałych	 uczestników	
konferencji	 i	osiągnąć	kompromis	w	sprawie	wygasają-
cego	w	2012	r.	protokołu	z	Kioto	oraz	postęp	na	drodze	
do	nowej	umowy	o	ograniczeniu	emisji	gazów	cieplar-
nianych (GHG - greenhouse gas).	 Oceny	 osiągniętego	
porozumienia	są	bardzo	różne.	Politycy	mówią	o	sukce-
sie.	Przedstawiciele	ruchów	ekologicznych	o	klęsce.	Przed	
podjęciem	 próby	 oceny	 rezultatów	 konferencji	 warto	
przypomnieć	dotychczasowy	przebieg	wysiłków	na	rzecz	
przeciwdziałania	globalnemu	ociepleniu.	

Protokół z Kioto

Wywoływane	przez	działalność	człowieka	nadmier-
ne	wzmacnianie	efektu	cieplarnianego,	poprzez	emisje	
gazów	 cieplarnianych,	 uważa	 się	 za	 jedno	 z	 najwięk-
szych	 zagrożeń	 dla	 naszej	 planety.	 Efekt	 ten	 zwiększa	
intensywność	 katastrof	 wywołanych	 przez	 ekstremalne	
zjawiska	pogodowe,	pogarsza	dostęp	do	żywności	i	wody	
oraz	warunki	zdrowotne,	zwiększa	przymusową	migra-
cję.	Zmiany	klimatyczne	są	szczególnie	groźne	dla	kra-
jów	 wyspiarskich	 i	 afrykańskich.	 Przewiduje	 się,	 że	 
w	wielu	 państwach	Afryki	 plony	 spadną	 nawet	 o	 50%	 
w	ciągu	 jednego	 pokolenia2.	 Lepiej	więc	 podjąć	 kosz-
towne	działania	ograniczające	emisję,	niż	ponosić	póź-
niej	 ogromne	 straty	 i	 koszty	 przeciwdziałania	 skutkom	
zmian klimatu.

Pierwsza	 światowa	 konferencja	 klimatyczna	 odbyła	
się	w	1979	r.	Powołano	na	niej	międzyrządowy	zespół	
ds.	 zmian	 klimatu	 (IPCC	 –	 Intergovernmental Panel on 
Change Climate).	Unia	Europejska	odegrała	czołową	rolę	
w	tworzeniu	dwóch	międzynarodowych	traktatów	doty-
czących	klimatu:	1)	Ramowej	Konwencji	Narodów	Zjed-
noczonych	w	sprawie	Zmian	Klimatu	(UNFCCC),	przyję-
tej	na	drugiej	światowej	konferencji	klimatycznej	i	pod-

zania	 korporacyjne	 między	 filiami	 międzynarodowych	
korporacji	znajdującymi	się	w	EŚW	i	na	Ukrainie.	Roz-
miary	 tego	 zjawiska	 nadal	 jednak	 są	 stosunkowo	 nie-
wielkie,	 co	 wskazuje,	 że	 korporacje	 międzynarodowe	
raczej	 niechętnie	 jeszcze	włączają	 Ukrainę	 do	 swoich	
sieci	produkcji.	Można	zakładać,	że	ewentualne	korzyści		
z	wejścia	w	życie	umowy	między	UE	a	Ukrainą	wiążą	
oni	 przede	wszystkim	 z	 poprawą	 klimatu	w	 tej	 sferze,	 
a nie z uzyskaniem preferencji handlowych.

Ukraina	 jest	drugim	 (nie	 licząc	państw	UE)	 rynkiem	
eksportowym Polski (po Rosji). W 2010 r. eksport z Pol-
ski	stanowił	17,2%	sprzedaży	krajów	UE	na	Ukrainę,	co	
odzwierciedla	 silną	 pozycję	 polskich	 eksporterów	 na	
tym	 rynku.	Największy	udział	w	unijnym	eksporcie	 na	
Ukrainę	 eksporterzy	 z	 Polski	 mają	 w	 przypadku	 dóbr	
konsumpcyjnych,	zwłaszcza	żywności	(udział	w	tej	kate-
gorii	eksportu	wynosi	blisko	28%	eksportu	UE)	oraz	dóbr	
konsumpcyjnych	 trwałego	 użytku	 (28%).	 O	 ile	 jednak	
udział	polskiej	żywności	w	unijnym	eksporcie	na	Ukra-
inę	 po	 przystąpieniu	 do	 UE	 zmniejszył	 się	 (wskutek	
otwarcia	 rynków	 krajów	 Europy	 Zachodniej),	 to	 udział	 
w	 nim	 polskich	 dóbr	 trwałego	 użytku	 –	 przeciwnie	 –	
wzrósł	 (wynik	 przenoszenie	 z	 Zachodniej	 Europy	 do	
Polski	produkcji	RTV	i	AGD).

Największą	grupę	towarową	w	eksporcie	z	Polski	na	
Ukrainę	w	2010	r.	stanowiły	towary	pośrednie.	Relatyw-
nie	duże	znaczenie	miały	dobra	konsumpcyjne	(w	2010	r.	

36%	wartości	eksportu),	a	największe	-	dobra	nietrwałe-
go	użytku.	

                    
1	Według	 szacunków	Międzynarodowego	 Funduszu	Waluto-

wego	 gospodarka	 Ukrainy	 w	 latach	 2000-2008	 rozwijała	 się	 
w	tempie	6,8%	rocznie.		

2	 Wskaźnik	 wolności	 gospodarczej	 opracowany	 przez	 The 
Heritage Foundation i publikowany przez Wall Street Journal jest 
na	Ukrainie	najniższy	wśród	krajów	Europy	i	jednym	z	najniższych	
na	świecie.	W	rankingu	w	2012	r.	gospodarkę	Ukrainy	sklasyfiko-
wano	 na	 163	miejscu	 (na	 179	 krajów	 objętych	 badaniem).	 Por.	
http://www.heritage.org/index/ranking

3	Pod	względem	wartości	PKB	na	1	mieszkańca	(6,7	tys.	USD	
według	szacunków	MFW)	Ukraina	zajmowała	w	2010	r.	103	miej-
sce	 na	 świecie.	 Pod	 tym	 względem	 Ukrainę	 wyprzedzało	 pięć	
krajów	b.	ZSRR	–	Rosja,	Białoruś,	Kazachstan,	Azerbejdżan	oraz	
Turkmenia.

4	Ukraina	przystąpiła	do	WTO	16	maja	2008	r.,	stając	się,	jeśli	
pominie	 się	 kraje	 bałtyckie,	 czwartym	 spośród	 krajów	 b.	 ZSRR	
członkiem	tej	organizacji	(po	Kirgizji,	Mołdawii	i	Armenii).	

5	Do	momentu	 akcesji	Ukrainy	 do	WTO	w	 imporcie	 do	UE	
obowiązywały	kontyngenty	ilościowe	na	ukraińską	stal.	

6	W	latach	2009-2010	odnotowano	gwałtowny	spadek	obro-
tów	w	imporcie	rudy	żelaza	z	Rosji	do	Polski	przy	jednoczesnym	
wzroście	dostaw	rudy	z	Ukrainy.
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