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Wstęp
Współpraca handlowa stanowi ważny element stosunków między Federacją Rosyjską i Ukrainą.
Specyfika i znaczenie tego sektora wynikają z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, oba kraje są dla
siebie nawzajem istotnymi – choć nie najważniejszymi – partnerami handlowymi. Po drugie, w ciągu
ostatnich piętnastu lat kwestie handlowe były wielokrotnie przedmiotem sporów rosyjsko-ukraińskich, przy
czym spory te miały podłoże zarówno ekonomiczne, jak i polityczne. Po trzecie, stosunki handlowe obu
państw mają istotne znaczenie w kontekście rosyjskich prób reintegracji obszaru poradzieckiego (WNP,
WPG) oraz dążeń Ukrainy i Rosji do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecnego stanu wymiany handlowej między
Rosją i Ukrainą, analiza uwarunkowań prawno-instytucjonalnych, które mają sprzyjać dwustronnej
współpracy, oraz problemów, z jakimi borykają się oba państwa, a także omówienie tych zagadnień
w kontekście międzynarodowym – w szczególności stosunków obu państw z Unią Europejską i WTO. Ze
względu na zakres omawianej problematyki oraz specyfikę niektórych gałęzi handlu, nie zostaną przedstawione szczegółowo m.in. takie zagadnienia, jak: handel surowcami energetycznymi1, współpraca
Ukrainy i Rosji w sektorze zbrojeniowym2, wymiana usług czy problem ochrony własności intelektualnej.
Główne tezy, wokół których zbudowano tę pracę, są następujące:
– Ukraina jest w istotnym stopniu uzależniona od wymiany z Rosją; odwrotna zależność ma dużo
słabszy charakter. Taka sytuacja jest przede wszystkim następstwem: uzależnienia Ukrainy od importu
rosyjskich i sprowadzanych za pośrednictwem Rosji z Azji Środkowej surowców energetycznych oraz
trudności w znalezieniu przez niektóre gałęzie ukraińskiej gospodarki innych niż rosyjski rynków zbytu.
– Rosja wykorzystuje lub pragnie wykorzystać łączące oba kraje powiązania handlowe jako instrument
nacisku na Ukrainę: uzależnia rozwój współpracy w dziedzinie handlu od ustępstw Ukrainy w dziedzinie
polityki, a zarazem ogranicza dwustronną wymianę, gdy stosunki między oboma państwami ulegają
pogorszeniu. Rosja stara się jednocześnie chronić rodzimych producentów przed konkurencją ukraińskich
przedsiębiorców, co utrudnia skuteczne wykorzystanie instrumentu handlowego do celów politycznych.

– Ponieważ cele Rosji i Ukrainy są zasadniczo rozbieżne, obu państwom nie udało się wypracować
trwałych podstaw dwustronnych stosunków handlowych: Rosja uniemożliwiła – zarówno z powodów
gospodarczych, jak i politycznych – stworzenie efektywnej strefy wolnego handlu, Ukraina zaś de facto
odmówiła udziału w projektach reintegracji obszaru poradzieckiego, których jednym z elementów miała
być współpraca handlowa.
– Brak trwałych podstaw dwustronnej współpracy i będące jego następstwem częste spory sprzyjają
rozluźnieniu powiązań handlowych między oboma państwami. Sytuację tę może zmienić akcesja Rosji
i Ukrainy do WTO. Organizacja ta narzuci – przynajmniej teoretycznie – przejrzyste reguły współpracy
i ułatwi wzajemny dostęp do rynków.
Istotnym problemem utrudniającym analizę ukraińsko-rosyjskich stosunków handlowych jest niedostatek wiarygodnych danych statystycznych – dotyczy to zwłaszcza pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. W rezultacie cytowane liczby należy traktować jako pewne przybliżenie, mające przede
wszystkim służyć ukazaniu trendów w handlu zagranicznym. Taka sytuacja wynika z dwu zasadniczych
powodów. Po pierwsze, z braku wiarygodnych metod statystycznych. W pierwszym okresie po rozpadzie
ZSRR dane dotyczące handlu zagranicznego uzyskiwano na podstawie ankiet kierowanych do przedsiębiorstw państwowych. W efekcie dane te nie obejmowały z jednej strony małych, prywatnych firm,
z drugiej zaś – przedsiębiorstw zbrojeniowych. Sytuację komplikowało w przeszłości utrzymywanie przez
władze sztucznych kursów walutowych, a także inflacja (ponad 10 000% na Ukrainie w 1993 r.), które
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– Ukraina stara się zapewnić swoim producentom pewny i swobodny dostęp do rosyjskiego rynku
bądź to na drodze porozumienia z Rosją, bądź przez jednostronne wsparcie dla ukraińskich producentów,
odrzuca jednak polityczne i gospodarcze warunki, od których liberalizację dwustronnej wymiany uzależnia
Rosja. Ponadto mając świadomość, że Rosja wykorzystuje do celów politycznych powiązania handlowe
łączące oba kraje, Ukraina dąży do dywersyfikacji wymiany z zagranicą – szczególnie przez zacieśnienie
współpracy z krajami UE.
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w praktyce uniemożliwiały oszacowanie rzeczywistej wartości wymiany handlowej3. Po drugie, istotne było
znaczenie szarej strefy w gospodarkach państw poradzieckich. Trudno tu o szczegółowe dane. Według
szacunków z lat 1999–2000 stanowiła ona 46,1% produktu krajowego brutto w Rosji i 52,2% na Ukrainie4.
Istniejące w Rosji i na Ukrainie uregulowania prawne sprzyjają rozwojowi niezarejestrowanego handlu
zagranicznego. W przeszłości państwowe przedsiębiorstwa zaniżały wielkość swojego eksportu, aby
uniknąć konieczności odsprzedaży organom państwowym uzyskanych w ten sposób walut wymienialnych5. Obecnie eksporterzy zawyżają wielkość swych obrotów, by uzyskać zwrot podatku VAT,
podczas gdy importerzy zaniżają, by uniknąć płacenia ceł i podatków6. Powyższe problemy oraz odmienna
metodologia stosowana do obliczania wartości eksportu i importu – ten pierwszy liczony jest w cenach
FOB, ten drugi w cenach CIF – powodują znaczące różnice w rosyjskich i ukraińskich danych o wielkości
wymiany handlowej Ukraina – Federacja Rosyjska (zob. załącznik 1).
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Ukraińsko-rosyjskie stosunki handlowe wciąż odzwierciedlają powiązania z okresu istnienia ZSRR.
Gospodarka radziecka była w znaczącym stopniu scentralizowana, autarkiczna i nieefektywna. W rezultacie rozwinęły się silne powiązania ekonomiczne między RFSRR i USRR. Obie republiki były dla siebie
najważniejszymi partnerami handlowymi na obszarze Związku Radzieckiego, choć ich stosunki miały
charakter asymetryczny. Ze względu na różnicę potencjałów gospodarczych oraz na fakt, że rozwój
ekonomiczny Ukrainy kierowany był z Moskwy i podporządkowany interesom całego ZSRR, USRR była
dużo bardziej uzależniona od wymiany z RFSSR. W 1988 r. ok. 39% ukraińskiego produktu brutto i ok. 18%
rosyjskiego pochodziło z dostaw do innych republik radzieckich7. RFSRR eksportowała na Ukrainę głównie
surowce energetyczne, importowała zaś przede wszystkim maszyny oraz wyroby przemysłu metalowego
i chemicznego. System cen w handlu między republikami był, na płaszczyźnie ekonomicznej, korzystny dla
USRR, gdyż w ZSRR zaniżano ceny na paliwa, a zawyżano na niektóre grupy towarów. Szacuje się, że
w 1990 r. zyski USRR będące konsekwencją takiego systemu wyniosły 3,6% jej produktu brutto. Na
podobnym poziomie kształtowały się straty RFSSR8.
Rozpad ZSRR pociągnął za sobą stopniową dezintegrację jednolitej przestrzeni gospodarczej, co
– wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i narastającymi sprzecznościami interesów między
poszczególnymi republikami – spowodowało spadek wymiany handlowej na obszarze poradzieckim.
Nowe państwa stanęły przed koniecznością wypracowania innych zasad współpracy w sferze handlu,
które uwzględniałyby – ignorowane do tej pory w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego – partykularne
interesy oraz czynnik rachunku ekonomicznego.

Wielkość i struktura wymiany handlowej
Wielkość wymiany handlowej między Ukrainą i Rosją wyniosła w 2006 r. ok. 23,2 mld dol.9 Dwustronne
obroty systematycznie rosną. W latach 2002–2006 wzrost ten wynosił średnio 39% rocznie. Jest to
następstwem: poprawy sytuacji gospodarczej w obu państwach po kryzysie końca lat dziewięćdziesiątych,
wzrostu ceny na rosyjskie surowce energetyczne, trudności ukraińskich eksporterów na rynkach państw
trzecich oraz poprawy stosunków między oboma państwami w latach 2000–200410.
Ukraina wciąż jest w istotnym stopniu zależna od Rosji, choć od rozpadu ZSRR udało jej się
zdywersyfikować swoją wymianę handlową. W 2006 r. wymiana ukraińsko-rosyjska stanowiła 26,9%
obrotów handlowych Ukrainy z zagranicą i zaledwie 5,5% handlu zagranicznego Rosji11. Powyższa
asymetria wynika z różnic w potencjałach gospodarczych obu państw, a także z faktu, że Ukraina jest
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bardziej uzależniona niż Rosja od handlu zagranicznego: w 2006 r. obroty z zagranicą stanowiły ponad
100% ukraińskiego PKB, podczas gdy rosyjskiego – 67%12.
Struktura ukraińsko-rosyjskiej wymiany handlowej jest w dużej części dziedzictwem ZSRR. Ukraina
eksportuje do Rosji przede wszystkim maszyny, w szczególności lokomotywy i wagony oraz inne pojazdy
mechaniczne; turbiny; dźwigi i inne maszyny elektryczne; wyroby przemysłu metalowego: metale czarne
i kolorowe (żelazo i jego stopy, aluminium, miedź, nikiel, cynk, ołów) oraz wyroby z nich, głównie rury;
produkty rolno-spożywcze, takie jak: mięso, produkty mleczne, cukier, napoje alkoholowe, produkty
konserwowe; produkty chemiczne, w szczególności amoniak i inne wyroby azotowe; wyroby z plastiku;
opony; środki czyszczące. Niektóre gałęzie ukraińskiego przemysłu są w istotny sposób uzależnione od
rosyjskiego rynku zbytu. Dotyczy to w szczególności sektora maszynowo-transportowego, drewno-papierniczego i rolno-spożywczego13. Jest to szczególnie widoczne w tym ostatnim sektorze: do Rosji trafia m.in.
99,9% eksportowanego przez Ukrainę mięsa i powstających z niego półproduktów, 74,9% – mleka i produktów mlecznych oraz 73,9% – alkoholi i napojów bezalkoholowych. Uzależnienie niektórych gałęzi od
eksportu do Rosji ma charakter względnie trwały; dotyczy to w szczególności przemysłu maszynowego
i elektromechanicznego (w 2005 r. 48,2% jego eksportu trafiło do Rosji) oraz drewno-papierniczego (33%).
Pozostałe gałęzie ukraińskiej gospodarki (sektor rolno-spożywczy i chemiczny) znalazły odbiorców na
innych rynkach14. Trwałość powiązań handlowych w niektórych dziedzinach wynika z tego, że ukraińskie
towary – z powodu niskiej jakości – nie cieszą się popularnością na innych rynkach (chodzi tu przede
wszystkim o UE), a także z istnienia barier celnych, które skutecznie chronią wspomniane rynki15.
Struktura rosyjskiego eksportu ma charakter względnie stały. Rosja eksportuje na Ukrainę przede
wszystkim surowce energetyczne, w szczególności gaz i ropę oraz produkty ropopochodne, a także paliwo
przeznaczone dla elektrowni nuklearnych. W 2005 r. stanowiły one 56,8% rosyjskiego eksportu na Ukrainę.
Ponadto Rosja sprzedaje ukraińskiemu sąsiadowi kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki
transportu, przede wszystkim samochody osobowe, a także lokomotywy i wagony, produkty przemysłu
metalowego, głównie metale czarne i wyroby z nich oraz produkty przemysłu chemicznego, w szczególności plastik, kauczuk i gumę oraz wyroby z nich16.

Rosja wielokrotnie wykorzystywała to uzależnienie Ukrainy w sektorze energetycznym, aby uzyskać od niej
ustępstwa zarówno o charakterze gospodarczym, jak i politycznym. W tym celu FR najczęściej manipulowała
cenami na eksportowane surowce energetyczne albo ograniczała ich dostawy na Ukrainę. Na płaszczyźnie
handlowej uzależnienie Ukrainy od importu rosyjskich paliw – przy jednoczesnej dywersyfikacji kierunków
ukraińskiego importu – oraz wzrost cen na rosyjską ropę i gaz są głównymi powodami narastającego deficytu
Ukrainy w wymianie towarowej z Rosją19. W 2006 r. wyniósł on ok. 5,4 mld dol.
Deficyt w wymianie towarowej jest w znacznym stopniu kompensowany dzięki wymianie usług.
Stanowi ona istotny element ukraińsko-rosyjskich stosunków handlowych, przede wszystkim ze względu
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V. Astrov, Z. Lukas, J. Pöschl, The Ukrainian Economy between Russia and the Enlarged EU, op.cit., s. I.
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Uzależnienie Ukrainy od importu surowców energetycznych z Rosji (w 2005 r. stanowił on 68,4%
całego importu paliw z zagranicy) to jeden z istotnych problemów w stosunkach ukraińsko-rosyjskich,
którego znaczenie wykracza daleko poza relacje handlowe. Szczegółowej analizy tej kwestii, choć nie jest
ona tematem tej pracy, nie można jednak całkowicie pominąć. Ukraińska gospodarka jest bardzo
energochłonna17. Ponadto Ukraina dużą część paliw sprowadza zza granicy – w większości z Rosji lub
tranzytem przez jej terytorium z Azji Środkowej. W 2005 r. import Ukrainy wyniósł ok. 54 mld m3 gazu
ziemnego (74% zapotrzebowania) oraz 14,6 mln t ropy (85%)18. Wreszcie Ukraina sprowadza rosyjski
i środkowoazjatycki gaz znacząco poniżej ceny, jaką za ten surowiec płacą państwa europejskie, co
umacnia jej uzależnienie od Rosji.
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na tranzytowe położenie Ukrainy, przez którą przesyłana jest do krajów europejskich większość rosyjskiego gazu (obecnie ok. 80%20) i ropy. Według ukraińskich danych, w 2006 r. wartość ukraińskich usług na
rzecz Rosji wyniosła 3,137 mld dol.21, co stanowiło 26,6% całości ukraińskiego eksportu do Rosji.
Mimo znaczenia usług w eksporcie do Rosji, nie kompensują one w pełni ukraińskiego deficytu.
W 2006 r. jego łączna wartość – po uwzględnieniu towarów i usług – wynosiła 2,6 mld dol. Prowadzi to do
wzrostu zadłużenia Ukrainy wobec FR, które ta ostatnia stara się wykorzystać do przejęcia ukraińskiego
sektora energetycznego. Cel ten udało się zrealizować tylko w niewielkim stopniu. Należy ponadto
zauważyć, że Federacja Rosyjska stara się zmniejszyć niekorzystną dla niej zarówno na płaszczyźnie
finansowej, jak i politycznej zależność od Ukrainy w sferze tranzytu, co może nasilić problem deficytu tej
ostatniej w handlu z Rosją.
Kolejnym zjawiskiem charakterystycznym dla ukraińsko-rosyjskiej współpracy handlowo-gospodarczej jest silne uzależnienie niektórych sektorów gospodarki od dostaw z drugiego kraju ze względu na
będący dziedzictwem ZSRR brak zamkniętych cykli produkcyjnych. Nie ma w tej kwestii kompletnych
danych. Wiadomo jednak, że na początku obecnej dekady ukraiński sektor zbrojeniowy był w 70–80%
uzależniony od dostaw z FR, rosyjski zaś w 50–60% od dostaw z pozostałych państw WNP, przede
wszystkim z Ukrainy22.
Podsumowując, należy stwierdzić, że struktura ukraińsko-rosyjskiej wymiany handlowej jest niekorzystna dla Ukrainy. Państwo to sprowadza z Rosji towary o znaczeniu strategicznym (surowce
energetyczne), jednocześnie Rosja jest dla niektórych gałęzi ukraińskiego przemysłu ważnym odbiorcą.
W obu przypadkach Ukrainie trudno byłoby znaleźć alternatywnego partnera. W przypadku Rosji taki
problem właściwie nie występuje: Rosja mogłaby sprzedawać paliwa innym odbiorcom (ogranicza ją tylko
konieczność ich przesyłu przez terytorium Ukrainy), a w zamian za uzyskane środki kupować niezbędne
towary u innych dostawców23.
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Nieudane próby instytucjonalizacji współpracy
Zarówno Ukraina, jak i Rosja podejmowały działania na rzecz zawarcia porozumienia, które m.in.
regulowałoby ich współpracę handlową, określając przejrzyste zasady i gwarantując względnie swobodny
wzajemny dostęp do rynków. Oba państwa miały jednak odmienne cele gospodarcze i polityczne. Dlatego
większość inicjatyw nie przyniosła pożądanego efektu. Ukraina dążyła przede wszystkim do odzyskania
rosyjskich rynków zbytu. Służyć temu miała liberalizacja dwustronnej wymiany handlowej. Jednocześnie
ukraińskie władze dość konsekwentnie odrzucały propozycje zacieśnienia współpracy w sferze handlu na
płaszczyźnie dwu- i wielostronnej, które mogłyby ograniczyć niezależność Ukrainy i utrudnić jej współpracę z innymi partnerami (w szczególności z UE). Rosja z kolei chciała chronić rodzimych producentów
i nadal wykorzystywać uzależnienie Ukrainy w sferze handlu jako instrument nacisku, a ponadto
uzależniała liberalizację wymiany handlowej od ustępstw Ukrainy w sferze politycznej.
Współpraca dwustronna. W czerwcu 1993 r. Rosja i Ukraina podpisały porozumienie o wolnym handlu.
Ustalono w nim, że strony nie będą nakładać ceł, podatków ani innych mających takie same skutki opłat na
eksport do kraju partnera lub import z niego. Zobowiązano się również nie wprowadzać innych wymogów/ograniczeń, niż te, którym podlegają towary krajowe lub pochodzące z państw trzecich. Ograniczenia
ilościowe (albo podobne) można było stosować tylko w przypadku: dużego deficytu danego towaru na
lokalnym rynku, dużego deficytu w bilansie płatniczym, a także zagrożenia lokalnych producentów
wynikającego z wielkości bądź zasad dwustronnej wymiany. Ograniczenia mogły być też wprowadzane
wskutek corocznych konsultacji. Odrębne dokumenty miały definiować wyłączenia wolnego handlu. Do
umowy był załączony protokół, który określał wyłączenia z reżimu wolnego handlu. Obejmował on towary
podlegające rosyjskiemu i ukraińskiemu ustawodawstwu o cłach eksportowych oraz o licencjach i kwotach
w eksporcie. Jeśli chodzi o te towary, obowiązywać miała klauzula najwyższego uprzywilejowania24.
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W praktyce pojawiły się trudności z realizacją tego porozumienia związane zarówno z jego zapisami,
jak i z brakiem woli politycznej Rosji. Umowa z czerwca 1993 r. nie zawierała żadnych postanowień co do
terminu wprowadzenia reżimu wolnego handlu, zezwalała na stosowanie jednostronnych ograniczeń
w dwustronnej wymianie handlowej, a ponadto nie ustanawiała mechanizmu rozwiązywania sporów, co
w przypadku zaistnienia takowych skazywało obie strony na długotrwałe negocjacje25. Największe znaczenie miał zapis o możliwości wprowadzenia wyłączeń z reżimu wolnego handlu. Stosowne protokoły
w tej kwestii podpisywano trzykrotnie, z czego ostatnie w październiku 2001 r. Najważniejszym ich
skutkiem było wyłączenie z reżimu wolnego handlu w przypadku importu z Ukrainy: cukru, spirytusu
etylowego i napoi alkoholowych oraz papierosów, a w przypadku importu z Rosji: cukru, słodyczy (w tym
czekolady i słodkiego pieczywa) oraz papierosów26. Postanowienia te były z pozoru symetryczne, w praktyce jednak, ze względu na strukturę handlu, były one niekorzystne przede wszystkim dla Ukrainy.
Podejmowane – głównie przez stronę ukraińską – działania na rzecz rzeczywistej realizacji strefy
wolnego handlu nie przyniosły wymiernych efektów. W lutym 1995 r. podpisano porozumienie o wprowadzeniu w życie reżimu wolnego handlu. Stwierdzało ono, że obie strony podejmą działania, aby
poszerzyć strefę wolnego handlu, a następnie zapewnić rozwój integracyjnych procesów między oboma
państwami. Taki zapis sugerował, że ustanowienie strefy wolnego handlu może być tylko pierwszym
etapem, po którym powstanie unia celna, a może kolejne, bardziej zaawansowane formy integracji. Taki
zapis, choć niewiążący prawnie, był na rękę Rosji. Porozumienie nie rozwiązywało zasadniczych problemów utrudniających realizację reżimu wolnego handlu, bo w dalszym ciągu zezwalało na wprowadzanie
27
– w wyniku dwustronnych ustaleń – wyłączeń z reżimu wolnego handlu .

W lutym 1998 r. Rosja i Ukraina podpisały porozumienie o współpracy gospodarczej w latach
1998–2007. Załączony do niego program współpracy zakładał liberalizację istniejącego reżimu wolnego
handlu przez jak najszybsze wprowadzenie wspólnych reguł w kwestii nakładania podatków pośrednich
we wzajemnym handlu, stopniowe znoszenie istniejących barier oraz zbliżenie – ale już nie ujednolicenie –
taryf celnych. Program zawierał również szczegółowe postanowienia co do harmonizacji systemów
celnych Rosji i Ukrainy (uproszczenie procedur, wprowadzenie jednolitej deklaracji celnej) oraz wymiany
informacji statystycznej. Zbliżenie zasad w kwestii nakładania podatków pośrednich miało nastąpić
w latach 1998–1999. Nie określono terminu realizacji innych postanowień29.
W czerwcu 2001 r. Ukraina i Rosja podjęły rozmowy na temat nowego porozumienia o wolnym handlu,
które miało umożliwić likwidację istniejących we wzajemnej wymianie ograniczeń. Wstępne porozumienie
osiągnięto jesienią tego samego roku30. Dwustronne negocjacje trwały od lata 2002 r. Nie zaowocowały
one jednak podpisaniem nowej umowy, która zastąpiłaby tę z czerwca 1993 r. Kolejne próby podjęto
w 2005 r. W listopadzie podpisano porozumienie o stopniowym zniesieniu wyłączeń z reżimu wolnego

25
26

27
28
29
30
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W maju 1997 r., jednocześnie z traktatem o przyjaźni, współpracy i partnerstwie, podpisano umowę
o głównych kierunkach długookresowej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej. Przewidywała
ona, że w latach 1997–1998 nastąpi likwidacja ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w wymianie
handlowej, a także zostanie wprowadzona wspólna taryfa celna w stosunkach z państwami trzecimi28.
Umowa zakładała zatem nie tylko ustanowienie strefy wolnego handlu, lecz także unii celnej. Porozumienie
to nie zostało ratyfikowane przez stronę ukraińską i nigdy nie weszło w życie. Można sądzić, że Ukraina
zgodziła się na zawarcie tej umowy, gdyż było to jednym z rosyjskich warunków podpisania pożądanego
przez nią traktatu międzypaństwowego. Nie chciała jednak wprowadzić jej w życie, m.in. dlatego, że
umowa zawierała zbyt daleko idące rozwiązania dotyczące np. ustanowienia unii celnej.
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handlu. Porozumienie dotyczyło ograniczeń zarówno w eksporcie Rosji, jak i Ukrainy. O ile w przypadku tej
pierwszej większość ograniczeń miała być zniesiona w 2006 r., o tyle w przypadku tej ostatniej jest to
planowane na lata 2009–201031.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Ukraina i Rosja do dziś nie wprowadziły w dwustronnych
stosunkach handlowych rzeczywistego reżimu wolnego handlu. Wynika to z omówionych już słabości
umowy z czerwca 1993 r. (brak terminu wejścia w życie, możliwość wyłączeń), jednostronnych działań
Rosji i Ukrainy, które nakładają okresowe ograniczenia na handel wybranymi towarami (o tym problemie
bardziej szczegółowo poniżej), a także specyfiki handlu niektórymi ważnymi dla obu państw produktami
(gaz ziemny), który regulowany jest dwustronnymi porozumieniami między państwami i/lub przedsiębiorstwami rosyjskimi i ukraińskimi.
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Współpraca wielostronna. Rosja i Ukraina były współtwórcami Wspólnoty Niepodległych Państw.
Zgodnie z przyjętymi w grudniu 1991 r. postanowieniami jej członkowie mieli rozwijać równoprawną
i wzajemnie korzystną kooperację w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie handlu32. W praktyce oba
państwa dzieliły istotne różnice dotyczące zarówno przyszłości WNP, jak i kształtu współpracy handlowej
w jej ramach. Rosja traktowała Wspólnotę jako instrument reintegracji obszaru poradzieckiego, przy czym
współpraca gospodarcza miała jedynie służyć zacieśnieniu więzów politycznych. Ukraina początkowo
postrzegała WNP jako mechanizm „cywilizowanego rozwodu” republik byłego ZSRR. Dopiero z czasem
zaczęła się bardziej interesować współpracą gospodarczą w ramach Wspólnoty, licząc m.in., że pozwoli jej
to odzyskać dawne rynki zbytu, przede wszystkim rosyjski33. Ukraińskie władze wstrzemięźliwie odnosiły
się jednak do większości rosyjskich inicjatyw mających na celu zacieśnienie współpracy w ramach WNP
zarówno w sferze politycznej, jak i handlowo-gospodarczej. Obawiały się bowiem, że wzmocnienie
Wspólnoty może zwiększyć uzależnienie Ukrainy od Rosji (co bez wątpienia było celem Rosji), a ponadto
utrudnić tej pierwszej współpracę z UE.
We wrześniu 1993 r. dziewięć państw WNP podpisało porozumienie o utworzeniu Unii Gospodarczej
WNP. Miało ono charakter ramowy, zakładało bowiem ustanowienie kolejno: strefy wolnego handlu, unii
celnej, wspólnego rynku towarów, usług, siły roboczej oraz kapitału, a wreszcie unii monetarnej. Nie
określało jednak terminu realizacji kolejnych etapów. Ukraina – podobnie jak Turkmenistan – przystąpiła do
porozumienia jedynie jako członek stowarzyszony, podkreślając, że współpraca gospodarcza w ramach
WNP nie może stanowić przeszkody w rozwoju stosunków z innymi państwami i organizacjami; w praktyce
chodziło tu głównie o Unię Europejską34. Decyzja ta miała, jak się później okazało, znaczenie przede
wszystkim polityczne, gdyż porozumienie z września 1993 r. pozostało w większości niezrealizowane: kraje
WNP nie wyszły poza podpisanie umowy o wolnym handlu (kwiecień 1994 r.)35. W latach 1995–1996 Rosja
i Białoruś podjęły działania na rzecz utworzenia unii celnej36, później dołączyły do nich Kazachstan
i Kirgistan. Ukraina nie była zainteresowana tą inicjatywą, nie ratyfikowała też innych umów o współpracy
handlowo-gospodarczej w ramach WNP, dotyczących m.in. zasad działania Sądu Gospodarczego
37
Wspólnoty czy uproszczenia i ujednolicenia procedur celnych . Porozumienia te być może ułatwiłyby
Ukrainie dostęp do rynków innych państw WNP, przede wszystkim Rosji, ale jednocześnie zbyt mocno
związałyby Ukrainę z poradzieckimi sąsiadami.
Jeśli chodzi o umowę o wolnym handlu, to zarówno Rosja, jak i Ukraina odnosiły się do niej
sceptycznie, co wyrażało się nieratyfikowaniem tego dokumentu. Rosja zajmowała takie stanowisko
z dwóch powodów. Po pierwsze, istniały obawy, że powstanie strefy wolnego handlu WNP może przynieść
Rosji wymierne straty budżetowe (w 2000 r. szacowano je na 600 mln – 1 mld dol.38). Po drugie, Rosja
w praktyce uzależniała powstanie strefy wolnego handlu WNP ze swoim udziałem od zgody innych państw
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na stworzenie bardziej zaawansowanych form współpracy. Brak ratyfikacji umowy z kwietnia 1994 r. był
więc instrumentem nacisku na inne państwa WNP (w szczególności na Ukrainę), aby zaakceptowały
rosyjskie koncepcje reintegracji obszaru Wspólnoty. Stanowisko Rosji do dziś nie uległo zasadniczej
zmianie. Rosja wstrzymuje się z ratyfikacją umowy o wolnym handlu i stosuje ją jedynie „czasowo”, czyli
wedle uznania39.
Ukraina odmawiała ratyfikacji wspomnianej umowy, jak się wydaje, z trzech powodów. Po pierwsze,
umowa z kwietnia 1994 r. nie wnosiła istotnych zmian w stosunku do ukraińsko-rosyjskiego porozumienia
o wolnym handlu. Nie zastępowała zresztą dwustronnych porozumień pomiędzy sygnatariuszami. Po
drugie, umowa zawierała odwołania do planów unii gospodarczej, której powstanie nie leżało w interesie
Ukrainy. Po trzecie, umowa nie została ratyfikowana przez Rosję. Stanowisko Ukrainy uległo zmianie po
przyjęciu protokołu zmieniającego i uzupełniającego umowę o wolnym handlu (kwiecień 1999 r.)40;
w październiku 1999 r. Ukraina ratyfikowała umowę41. Ewolucję stanowiska Ukrainy można tłumaczyć
dwojako. Po pierwsze, protokół z kwietnia 1999 r. był ogólnie rzecz biorąc korzystny dla Ukrainy. Usuwał
bowiem z umowy o wolnym handlu niektóre odwołania do planów ustanowienia unii gospodarczej,
zastępował zapisy o koordynacji polityk handlowo-gospodarczych zobowiązaniem do współpracy w tej
dziedzinie, podporządkowywał strefę wolnego handlu zasadom WTO. Zawierał również postanowienia
mające ułatwić realizację strefy wolnego handlu (zakaz porozumień monopolistycznych i wykorzystywania
dominującej pozycji na rynku, nakaz stosowania wobec towarów sprowadzanych z terytoriów państw
trzecich tych samych wymogów technicznych, co wobec towarów krajowych). Pewien wyjątek stanowił zapis
o uznaniu roli Międzypaństwowego Komitetu Ekonomicznego WNP w realizacji strefy wolnego handlu. Do tej
pory Ukraina odmawiała udziału w pracach tego typu instytucji, obawiając się nadmiernej instytucjonalizacji
Wspólnoty. Po drugie, wobec sporów w stosunkach handlowych między Ukrainą i Rosją (w szczególności
trudności we wprowadzeniu reżimu wolnego handlu), ukraińskie władze postanowiły działać dwutorowo –
nakłaniać Rosję do wcielenia w życie bilateralnych porozumień, a zarazem zabiegać o powstanie strefy
wolnego handlu WNP. Prezydent Leonid Kuczma uznał stworzenie strefy wolnego handlu WNP za istotny
kierunek działalności Ukrainy w ramach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2002–201142.
Deklaracja taka miała uwarunkowania zarówno gospodarcze (znaczenie poradzieckich rynków), jak
i polityczne (zacieśnienie stosunków ukraińsko-rosyjskich na początku obecnej dekady).

Rosja natomiast nadal uzależnia liberalizację handlu z Ukrainą od ustępstw tej ostatniej na innych
polach, czyli po raz kolejny proponuje ukraińskiemu partnerowi swoistą „transakcję wiązaną”: wolny
handel w zamian za pogłębioną integrację. Na początku obecnej dekady realizacja tego celu wydawała się
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W latach 2000–2007 problem realizacji strefy wolnego handlu był stałym elementem obrad organów
WNP, które przyjęły w tej kwestii wiele nowych porozumień – z reguły bez praktycznych następstw. Kwestia
ta prowadziła periodycznie do sporów Ukrainy z Rosją. Ukraińskie władze zarzucały w szczególności Rosji,
że nie wypełnia złożonych w ramach WNP zobowiązań w kwestii wolnego handlu43. Na płaszczyźnie
politycznej zarzut ten jest zasadny, na płaszczyźnie prawnej – nie, gdyż decyzja o ratyfikacji podpisanych
porozumień należy do suwerennej woli danego państwa. Trzeba podkreślić, że po pomarańczowej
rewolucji – mimo pogorszenia się stosunków ukraińsko-rosyjskich i deklarowanej reorientacji polityki
zagranicznej Ukrainy – utworzenia strefy wolnego handlu w ramach Wspólnoty domagali się przedstawiciele zarówno obozu prezydenckiego, jak i współrządzącej od sierpnia 2006 r. „koalicji antykryzysowej”.
Ci pierwsi grozili nawet, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, Ukraina może wystąpić z WNP44. Taka
sytuacja prowadzi do dwu wniosków. Po pierwsze, Ukraina wciąż przywiązuje duże znaczenie do wymiany
handlowej z krajami WNP, przede wszystkim Rosją. Po drugie, dąży do odpolitycznienia współpracy
handlowej z rosyjskim sąsiadem.

Andrzej Szeptycki

14

możliwa. Ukraina tradycyjnie dążyła do poprawy swojej pozycji na rosyjskim rynku. Począwszy od 2000 r.
stosunki ukraińsko-rosyjskie uległy znaczącemu zacieśnieniu, co było wynikiem słabnącej pozycji
prezydenta Kuczmy w kraju i pogorszenia stosunków Ukrainy z państwami zachodnimi.

materiały studialne pism

W lutym 2003 r. przywódcy Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu postanowili podjąć rozmowy na
temat powołania Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. Jednym z celów tej inicjatywy miało być rozwinięcie
postanowień umowy o wolnym handlu z kwietnia 1994 r. Zakładano, że w ramach WPG będzie prowadzona skoordynowana polityka gospodarcza, nastąpi harmonizacja prawa oraz zostanie powołana niezależna od państw Komisja ds. handlu i ceł. W rezultacie miała powstać organizacja integracji regionalnej45.
Takie zapisy stanowiły istotne ustępstwo ze strony Ukrainy, która do tej pory nie była zainteresowana
rozwiązaniami wykraczającymi poza strefę wolnego handlu, oraz świadczyły o słabości prezydenta Kuczmy i chęci umocnienia jego pozycji przez zacieśnienie współpracy z Rosją – nawet kosztem ograniczenia
suwerenności Ukrainy. We wrześniu 2003 r. podpisano porozumienie o utworzeniu Wspólnej Przestrzeni
Gospodarczej. WPG miała być „przestrzenią gospodarczą obejmującą obszar celny państw członkowskich, na jakim funkcjonuje mechanizm kierowania gospodarkami, który opiera się na wspólnych
zasadach, zapewnia swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i siły roboczej, i na którym realizowana
jest wspólna zewnętrzna polityka handlowa”. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza miała być ustanawiana
stopniowo przez stworzenie strefy wolnego handlu bez wyłączeń i ograniczeń, ujednolicenie standardów
technicznych i sanitarnych, harmonizację polityki makroekonomicznej, stworzenie warunków dla swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej, harmonizację prawa państw członkowskich,
46
stworzenie jednolitych zasad polityki konkurencji, w szczególności jeśli chodzi o „naturalne monopole” .
Umowę krytykowali ukraińska opozycja i eksperci, którzy uznali, że jej zapisy są niespójne, stoją
w sprzeczności z ukraińską konstytucją (ponieważ m.in. naruszają wyłączne kompetencje najwyższych
organów władzy na Ukrainie) i mogą zagrozić integracji Ukrainy z UE (nie można być jednocześnie
członkiem dwu unii celnych), a ponadto mają służyć podporządkowaniu Ukrainy Rosji47. Próbując wyjść
naprzeciw tej krytyce, ukraińska Rada Najwyższa wyraziła zgodę na ratyfikację umowy o utworzeniu WPG
z zastrzeżeniem, że będzie ona realizowana w stopniu, w jakim jest to zgodne z konstytucją Ukrainy. Nie
sprecyzowano, co należy przez to rozumieć48. Rosja ratyfikowała umowę bez zastrzeżeń.
Po rewolucji 2004 r. Ukraina nadal brała udział w pracach na rzecz utworzenia WPG, zarówno
z powodów politycznych (niechęć do zbytniego antagonizowania Rosji), jak i gospodarczych (nadzieja na
utrzymanie tanich dostaw surowców energetycznych i dostęp do rosyjskich rynków zbytu). Mimo to
perspektywy realizacji WPG są niewielkie, przede wszystkim dlatego, że Rosja i Ukraina odmiennie
postrzegają jej przyszłość. Zgodnie z rosyjskimi projektami WPG ma mieć charakter unii celnej
z elementami unii gospodarczej. Ukraina – zarówno przed pomarańczową rewolucją, jak i po niej – opowiadała się za WPG będącą instrumentem służącym stworzeniu strefy wolnego handlu bez ograniczeń
49
i wyłączeń, która nie może stać w sprzeczności z polityką integracji europejskiej Ukrainy . Jednocześnie
przeciwstawiała się koncepcji WPG wykraczającej poza ustanowienie strefy wolnego handlu, gdyż takie
rozwiązanie uniemożliwiałoby Ukrainie pogłębienie współpracy z UE, a ponadto wymagałoby utworzenia
w ramach WPG ponadnarodowego organu – Komisji – w której, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, ze
względu na swój potencjał gospodarczy najsilniejszy głos miałaby Rosja50.
W 2005 r. Ukraina odmówiła podpisania zawartych w ramach WPG umów dotyczących m.in. wspólnych zasad tranzytu i wspólnej nomenklatury towarowej, wychodząc z założenia, że takie porozumienia
mają na celu przygotowanie powstania unii celnej. Tego typu założenie wydaje się tylko po części słuszne:
wspomniane porozumienia są niewątpliwie potrzebne w unii celnej, mogą jednak ułatwić również
funkcjonowanie strefy wolnego handlu. Rosja początkowo odniosła się do postawy Ukrainy krytycznie,
przeciwstawiając się koncepcji integracji à la carte. Z czasem jednak złagodziła swoje stanowisko
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– prawdopodobnie dlatego, że miała świadomość, iż Ukraina może podjąć decyzję o opuszczeniu
Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej51. Po powstaniu „koalicji antykryzysowej” stanowisko Ukrainy
w kwestii WPG stało się przychylniejsze. W grudniu 2006 r. premier Wiktor Janukowycz miał się nawet
opowiedzieć w Moskwie za ujednoliceniem taryf celnych – ergo za powstaniem unii celnej – w ramach
Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej52. Stanowisko to nie znalazło jednak na razie przełożenia na konkrety.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Rosji i Ukrainie nie udało się wypracować trwałych, korzystnych
dla obu stron zasad współpracy handlowej. Rosja uniemożliwiła bowiem efektywną realizację dwustronnej
umowy o wolnym handlu z czerwca 1993 r. i porozumienia o strefie wolnego handlu Wspólnoty Niepodległych Państw z kwietnia 1994 r., obawiając się kosztów gospodarczych i uzależniając implementację
dokumentów od akceptacji rosyjskich koncepcji reintegracyjnych przez Ukrainę i inne państwa WNP.
Ukraina nie była zainteresowana integracją gospodarczą w ramach Wspólnoty (większość propozycji w tej
dziedzinie i tak nie została zrealizowana), a obecnie blokuje rozwój WPG. Celem tego państwa jest bowiem
wyłącznie ustanowienie strefy wolnego handlu. Brak trwałych podstaw dwustronnej współpracy jest jedną
z ważnych przyczyn częstych sporów handlowych między Ukrainą i Rosją.

Wybrane problemy handlowe

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dominującą rolę odgrywały problemy będące następstwem rozpadu (po)radzieckiej przestrzeni gospodarczej i kryzysu ekonomiczno-społecznego w obu
państwach. Zerwanie dotychczasowych więzów gospodarczych miało poważniejsze konsekwencje dla
Ukrainy niż dla Rosji. W styczniu 1992 r. Federacja Rosyjska zniosła system urzędowych cen, traktując to
jako wstępny etap reform gospodarczych. Podniesiono również ceny surowców energetycznych
eksportowanych do krajów WNP (choć nadal były znacznie niższe od cen surowców sprzedawanych
innym odbiorcom). Zaowocowało to pogorszeniem terms of trade Ukrainy i wzrostem jej deficytu w handlu
z Rosją. Pojawiły się trudności w zaopatrzeniu; towary – szczególnie rolno-spożywcze – zaczęły bowiem
odpływać do Rosji, gdzie były wyższe ceny. W następstwie wzrostu cen w wymianie z Rosją na Ukrainie
zaczęło brakować rubli. W odpowiedzi władze ukraińskie również uwolniły ceny. Z powodów gospodarczych i politycznych, aby podkreślić niezależność od Rosji, wprowadzono ograniczenia w handlu
z Federacją Rosyjską oraz podjęto decyzję o emisji własnej, tymczasowej waluty – karbowańców. Pod
koniec 1992 r. Ukraina opuściła strefę rublową. Rozpad więzów gospodarczych w ramach ZSRR i RWPG,
a następnie administracyjne ograniczenie wymiany z Rosją miały negatywny wpływ na ukraińską gospodarkę i przyczyniły się do pogłębienia kryzysu gospodarczego w tym kraju. Wiele przedsiębiorstw utraciło
bowiem dostawców i/lub odbiorców w Rosji, a z powodu braku odpowiednich surowców lub półproduktów
(sprowadzanych dotąd z Rosji), niskiej konkurencyjności oraz światowej recesji nie było w stanie znaleźć
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Współpraca Ukrainy z Rosją w sferze handlu jest silnie uzależniona od uwarunkowań politycznych;
dwustronne problemy o charakterze pozaekonomicznym często skutkują nasileniem się sporów
handlowych i wzrostem ograniczeń w wymianie ukraińsko-rosyjskiej. Taka sytuacja jest przede wszystkim
następstwem działań Rosji, która traktuje zależność Ukrainy w sferze handlu jako instrument nacisku
i w zależności od potrzeby zmienia warunki dostaw rosyjskich surowców energetycznych lub ogranicza
ukraińskim eksporterom dostęp do rosyjskiego rynku. Bilateralną współpracę utrudnia ponadto niestabilność systemów prawnych obu państw. Wśród głównych problemów o charakterze stricte handlowym
wymienić trzeba: stosowanie procedur antydumpingowych – często bez podstaw merytorycznych,
wyłącznie w celu ochrony rodzimego rynku53 – i innych administracyjnych ograniczeń w handlu (kwoty,
licencje), kwestię zasad pobierania podatku VAT, stosunkowo słabe powiązania na poziomie przedsiębiorstw54, międzyregionalnym i przygranicznym, co sprzyja polityzacji stosunków handlowo-gospodarczych, a wreszcie cały zestaw zagadnień związanych ze stosunkami w sferze energetycznej (problemy
cen za rosyjskie paliwa, ukraińskich długów, bezpieczeństwa tranzytu przez Ukrainę, własności
ukraińskiego sektora energetycznego itd.).
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odbiorców w innych krajach poradzieckich czy państwach europejskich. Tylko od stycznia 1992 r. do
grudnia 1993 r. produkcja przemysłowa spadła o ponad 35%55. Ocenia się, że 50–80% tego spadku było
następstwem zmniejszenia wymiany handlowej z zagranicą, głównie z Rosją56.
Na początku 1993 r. władze ukraińskie podjęły działania na rzecz ożywienia wymiany z Rosją. Od tej
pory Ukraina dążyła do zacieśnienia współpracy handlowej z Rosją. Działania te przyniosły ograniczone
efekty. Po pierwsze, Rosja chciała chronić rodzimych producentów i uzależniała rozwój współpracy
handlowej od ustępstw Ukrainy na polu politycznym. Ukraina nie godziła się na takie rozwiązanie.
W rezultacie porozumienie o wolnym handlu z czerwca 1993 r. nigdy nie zostało w pełni zrealizowane.
Po drugie, ukraińscy dostawcy, zwłaszcza początkowo, mieli trudności z wykonaniem swoich zobowiązań
wynikających z międzyrządowych ustaleń. W 1993 r. dostarczono jedynie 50–59% produktów mięsnych,
koksu, rur stalowych, ciężarówek i traktorów. Rosja również nie wykonała swoich zobowiązań, aczkolwiek
w mniejszym stopniu. W tym samym roku dostarczyła jedynie 79% zamówionego gazu i 75% ropy
z kondensatem gazowym57.
Począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych między Rosją i Ukrainą regularnie dochodziło do
konfliktów handlowych. Ich celem było wsparcie rodzimych producentów, ochrona przed nieuczciwymi
praktykami drugiego państwa, a także – w przypadku Rosji – osłabienie pozycji ukraińskiego partnera
i nakłonienie go do ustępstw w innych dziedzinach.
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W latach 1995–1998 największe spory budziła kwestia podatku VAT i eksportu ukraińskiego cukru do
Rosji. Od 1993 r. Rosja nakładała VAT na towary eksportowane do innych krajów WNP; podobnie
postępowały inne państwa Wspólnoty. Jednak na początku 1995 r. Ukraina podjęła decyzję o obłożeniu
podatkiem VAT importowanych towarów, a pod koniec tego samego roku zniosła VAT na towary eksportowane. W rezultacie ukraińskie towary sprowadzane przez Rosję nie były obłożone żadnym podatkiem,
co czyniło je bardziej konkurencyjnymi i przyczyniało się do oskarżeń o dumping. Rosja postanowiła
przeciwdziałać tej sytuacji i w sierpniu 1996 r. podjęła decyzję o obłożeniu sprowadzanych z Ukrainy
towarów 20% podatkiem VAT, co pogorszyło pozycję ukraińskich eksporterów na rosyjskim rynku58.
Równocześnie rosyjskie władze podjęły działania na rzecz ograniczenia importu z Ukrainy dwu
ważnych z perspektywy ukraińskich eksporterów grup towarów – alkoholi i cukru. W styczniu 1996 r.
wprowadzono akcyzę na sprowadzane z Ukrainy alkohole. Ukraińscy eksporterzy zaczęli je wysyłać do
Rosji przez Białoruś, połączoną z Rosją unią celną. Wskutek tego białoruskie władze również wprowadziły
ograniczenia w handlu z Ukrainą59. Większe znaczenie miało ograniczenie importu cukru – jednego
z ważnych ukraińskich towarów eksportowanych do Rosji. Roczne zapotrzebowanie Rosji na cukier
wynosiło w połowie dekady ok. 4,5–5 mln t, z czego ok. 2,5 mln t sprowadzano z Ukrainy. W 1996 r.
wnoszono oskarżenia, że Ukraina eksportuje cukier po zaniżonych cenach. W odpowiedzi w kwietniu
1997 r. Rosja nałożyła na ukraiński cukier 25-procentowe cło. Wprowadziła również ograniczenia ilościowe
na import ukraińskiego cukru60.
Pod koniec 1997 r. Rosja i Ukraina podjęły rozmowy w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. W lutym 1998 r.
wprowadzono nowe zasady odnośnie do podatku VAT. Oba państwa miały pobierać VAT od importowanych
towarów przy ich sprzedaży. W innych kwestiach wprowadzono korzystne dla Rosji asymetryczne rozwiązania.
Rosja nadal nakładała podatki na towary sprowadzane z Ukrainy, podczas gdy Ukraina z nich zrezygnowała.
Sytuacja taka była korzystniejsza dla rosyjskich eksporterów. Ponadto o ile Ukraina nakładała na większość
eksportowanych towarów zerową stawkę VAT, o tyle Rosja nakładała na swój eksport 18–20% VAT.
Teoretycznie rozwiązanie takie uderzało w rosyjskich eksporterów; w praktyce służyło przede wszystkim do
zwiększenia wpływów z eksportu rosyjskich surowców energetycznych na Ukrainę61.

55
56
57
58

59
60
61

Ukraine. Recent economic developments, „IMF Staff Country Report” [International Monetary Fund], 1997, t. 109, nr 97, s. 12.
R.S. Kravchuk, Kuchma as Economic Reformer, „Problems of Post-Communism” 2005, t. 52, nr 5, s. 51–52.
R. Antczak, Handel zagraniczny Rosji w 1993 roku i pierwszym kwartale 1994 roku, „Studia i Analizy” [Centrum Analiz
Spo³eczno-Ekonomicznych], 1994, nr 25, s. 14–15.
Â.À. Âàøàíîâ, Ã.Þ. Áðîâ÷óê, Ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè è Óêðàèíè, op.cit., s. 48–51; Ñ.I. Ïèðîæêîâ,
À.². Ñóõîðóêîâ, (red.) Åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè íà ðîñ³éñüêîìó âåêòîð³: ñòàí ³ ïðîãíîç, Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò
óêðà¿íñüêî–ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí, Êè¿â 1998, rozdz. II, www.niurr.gov.ua.
Ð.ß. Åâçåðîâ, Óêðàèíà: ñ Ðîññèåé èëè âðîçü?, Âåñü Ìèð, Ìîñêâà 2000, s. 56–57.
Ibidem, s. 55–56; Ñ.I. Ïèðîæêîâ, À.². Ñóõîðóêîâ (red.), Åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè íà ðîñ³éñüêîìó âåêòîð³, op.cit.,
rozdz. II.
O.A. Smolansky, Fuel, Credit, and Trade. Ukraine’s Economic Dependence on Russia, „Problems of Post-Communism” 1999,
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Jeśli chodzi o cukier, Rosja zgodziła się na zniesienie cła w zamian za wprowadzenie ograniczeń
ilościowych. Ustalono, że rocznie Ukraina będzie eksportować do Rosji 600 tys. t tego produktu. Było to
znacząco mniej niż eksportowano w poprzednich latach. Mimo to w sierpniu 1998 r. Rosja ponownie
nałożyła 3-procentowe cło i dodatkowo czasowo 20-procentowe cło na cukier. W praktyce w 1998 r.
sprowadzono zaledwie 53,9 tys. t ukraińskiego cukru (spadek o 97,8% w porównaniu z 1995 r.)62.
Spory handlowe z lat 1996–1998 oraz kryzys rosyjski przyczyniły się do spadku wymiany handlowej
między Rosją i Ukrainą. Ich efekty były dotkliwsze dla Ukrainy uzależnionej od wymiany z Rosją, tym
bardziej, że wzrósł ukraiński deficyt w handlu z Rosją63. Działania Rosji miały po części podstawy
gospodarcze. Kwestia podatku VAT deformowała dwustronne stosunki handlowe, a wymiana z Ukrainą
była w niektórych przypadkach po prostu nieopłacalna. Przykładowo, ukraińskich producentów cukru
zastąpili na rosyjskim rynku dostawcy spoza WNP, których produkt był o ok. 50% tańszy od ukraińskiego64.
Pewną rolę odegrały również kwestie polityczne. Restrykcje wprowadzone przez Rosję nie objęły państw
WNP wchodzących w skład unii celnej. Rosja chciała więc zademonstrować Ukrainie (i innym krajom, które
pozostały poza tą unią), że podjęły błędną decyzję. Ponadto opisany konflikt zbiegł się w czasie
z końcowymi rozmowami na temat ukraińsko-rosyjskiego traktatu międzypaństwowego i podziału Floty
Czarnomorskiej (maj 1997 r.). Rosja mogła wykorzystać spór handlowy jako element nacisku na Ukrainę
i zgodzić się na jego zakończenie dopiero wtedy, gdy negocjacje w kwestii traktatu i podziału FC
zakończyły się po jej myśli65. Wreszcie w lutym 1998 r. podpisano wspomniane już porozumienie
o współpracy gospodarczej w latach 1998–2007, co pozwoliło Rosji na złagodzenie nacisku na ukraińskiego partnera.

Nie można wykluczyć, że obie strony kierowały się również motywami politycznymi – Rosja chciała
przekonać Ukrainę, że tylko coraz ściślejsza współpraca i akceptacja koncepcji Euroazjatyckiej Wspólnoty
Gospodarczej, a następnie WPG zapewnią ukraińskim eksporterom dostęp do rosyjskich rynków, Ukraina
zaś próbowała wymusić wprowadzenie reżimu wolnego handlu. W przeciwieństwie do poprzedniego
okresu trudno przedstawić przejrzystą chronologię wydarzeń i całościowy bilans gospodarczy, gdyż
w pierwszej połowie obecnej dekady Ukraina i Rosja prowadziły równocześnie wiele sporów dotyczących
różnych grup towarów.
Na Ukrainie ograniczeniami objęto najpierw sprowadzane z Rosji lampy elektryczne (sierpień 1999 r.),
następnie nowe samochody osobowe, cement, sodę, nawozy mineralne, chlor, wybrane farby i lakiery,
tkaniny bawełniane i zwrotnice kolejowe. Również w 1999 r. Rosja wprowadziła ograniczenia w imporcie
z Ukrainy melasy krochmalnej. W latach 2000–2002 analogiczne działania podjęto w odniesieniu do
importu m.in. skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej, karmelu, mięsa ptaków, rur, kompresorów do urządzeń
chłodniczych, ocynkowanej stali.
Przedmiotem rozmów na najwyższym szczeblu stał się eksport ukraińskich rur do Rosji. Rosja
wszczęła w tej kwestii postępowanie antydumpingowe przeciwko Ukrainie w marcu 2000 r., a następnie
zaczęła domagać się, by ta ostatnia zgodziła się na wprowadzenie ograniczeń ilościowych, grożąc, że
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Kolejna seria sporów handlowych rozpoczęła się na przełomie lat 1999 i 2000. Ich kontekst był przede
wszystkim gospodarczy. Zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie władze chciały w pewnym zakresie chronić
swoje rynki i starały się uzyskać korzystniejsze warunki w stosunkach handlowych. Nowy prezydent Rosji
Władimir Putin przywiązywał do ekonomicznych aspektów polityki zagranicznej dużo większe znaczenie
niż jego poprzednik. Niebagatelny wpływ na wprowadzenie ograniczeń w dwustronnej wymianie mieli
ukraińscy i rosyjscy producenci oraz ich zrzeszenia, które domagały się od władz podjęcia stosownych
działań. Na Ukrainie i w Rosji wprowadzane ograniczenia motywowano znaczącym wzrostem importu
danego towaru z drugiego kraju (wzrost ten był po części następstwem poprawy koniunktury
gospodarczej) oraz spadkiem obrotów krajowych producentów. Raczej nie przeprowadzano szczegółowych postępowań antydumpingowych66.
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w przeciwnym wypadku obłoży import rur 40-procentowym cłem67. W maju 2001 r. Ukraina zaakceptowała
rosyjskie żądania. Ustalono, że rocznie nie będzie ona eksportować więcej niż 620 tys. t rur68. Trudno
ocenić jednoznacznie efekty tych działań. Przyjęte ograniczenia ilościowe były o 150 tys. mniejsze od
ukraińskiego eksportu w 2000 r. Jednocześnie w 2001 r. Ukraina wykorzystała jedynie 56,5% przyznanej jej
kwoty (350 tys. t), a w 2002 r. – 85,5% (530 tys. t)69. Spór o eksport ukraińskich rur miał służyć Rosji do
realizacji co najmniej dwu celów. Po pierwsze, spór uderzał bezpośrednio w interesy dwu z trzech
najważniejszych ukraińskich klanów: dniepropietrowskiego, z którego wywodzili się prezydent Leonid
Kuczma oraz jego zięć Wiktor Pińczuk, właściciel grupy Interpipe opierającej swą działalność na produkcji
i eksporcie rur stalowych, a także w mniejszym stopniu donieckiego, reprezentowanego m.in. przez
ówczesnego premiera Wiktora Janukowycza i ministra energetyki Witalija Hajduka. Można zakładać, że
spór o eksport rur był dogodnym instrumentem nacisku na przedstawicieli ukraińskich władz, ułatwiając
uzyskanie korzystnych dla Rosji ustępstw w okresie zacieśnienia stosunków politycznych między oboma
państwami. Po drugie, Rosja liczyła prawdopodobnie na to, że osłabienie ukraińskiego sektora
metalurgicznego w wyniku ograniczenia dostaw do niej ułatwi jej przejęcie wciąż niesprywatyzowanej
fabryki rur w Charcyźku (obwód doniecki), monopolisty na terenie WNP w produkcji rur o wielkich
średnicach, wykorzystywanych m.in. przez rosyjski Gazprom70. Celu tego nie udało się osiągnąć, gdyż
fabrykę nabył ostatecznie Związek Przemysłowy Donbasu (ISD)71.
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Konflikt rosyjsko-ukraiński zaczął wygasać na przełomie lat 2002 i 2003, co nie oznacza, że całkowicie
zniesiono ograniczenia wprowadzone w latach 1999–2002. Rosja i Ukraina zmniejszyły liczbę nowych
ograniczeń. Część wprowadzonych w poprzednim okresie wygasła samoistnie, inne dalej obowiązywały
(Ukraina wprowadzała cła i kwoty na wybrane towary z reguły na 4–5 lat72). Jeśli chodzi o niektóre towary
eksportowane przez Ukrainę, stałą praktyką stało się ustalanie kwot w drodze bilateralnych porozumień.
Dotyczyło to w szczególności ukraińskich rur, a także ocynkowanej stali. Ukraina nie oponowała przeciw
takiemu rozwiązaniu, co wiązało się zarówno z osłabieniem jej pozycji politycznej wobec Rosji, jak
i z obawą przed utratą rosyjskich rynków.
Wymiana handlowa odegrała pewną rolę w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w 2004 r.
W styczniu Rosja zgodziła się na zwiększenie limitu eksportu ukraińskich rur do 715 tys. t73. W lecie tego
samego roku przestała pobierać 18-procentowy VAT za gaz i ropę eksportowane na Ukrainę i do innych
państw WNP. Decyzja ta miała przynieść ukraińskiemu budżetowi ok. 800 mln dol. rocznie, co mógł zdyskontować przed wyborami premier Wiktor Janukowycz74. Ceną za rosyjskie ustępstwa było jednak postępujące
uzależnienie Ukrainy od FR zarówno na płaszczyźnie politycznej (wykreślenie z doktryny wojskowej zapisów
o dążeniu do NATO i UE), jak i gospodarczej (nowe porozumienia o współpracy energetycznej).
Po pomarańczowej rewolucji stosunki ukraińsko-rosyjskie uległy pogorszeniu. W tych okolicznościach, Rosja postanowiła wykorzystać uzależnienie Ukrainy od wzajemnej wymiany, by zmaksymalizować
swe zyski, osłabić Ukrainę gospodarczo, a w efekcie również zdestabilizować ją politycznie i skłonić do
podjęcia ponownej współpracy z Rosją. Rosyjskie działania uzasadniane były przede wszystkim względami ekonomicznymi, choć już w grudniu 2004 r. Jewgienij Primakow, były premier FR, a zarazem prezes
Izby Handlowo-Przemysłowej Rosji, komentując wydarzenia na Ukrainie, stwierdził: „wielu dojdzie do
wniosku, że trzeba dokręcić śrubę, żeby uniknąć podobnej sytuacji”75.
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Na przełomie lat 2005 i 2006 Rosja wprowadziła na pięcioletni okres procedury antydumpingowe na
rury sprowadzane z Ukrainy. Zakazała również importowania z tego kraju produktów mięsnych i mlecznych, motywując to względami sanitarnymi76. W rezultacie tylko w pierwszym kwartale 2006 r. eksport
ukraińskich produktów żywnościowych do Rosji spadł o 27,6% w porównaniu z analogicznym okresem
w poprzednim roku (rok wcześniej odnotowano wzrost o 21%)77. Mimo podjętych przez obie strony
rozmów, do listopada 2007 r. FR nie zniosła całkowicie zakazu importu z Ukrainy produktów mięsnych
i mlecznych. W lutym 2007 r. zapowiedziano zaostrzenie kontroli mięsa z Ukrainy, co ma na celu
uniemożliwienie reeksportu do Rosji produktów mięsnych z Polski78. Jeśli chodzi o produkty mleczne, ich
producenci w Rosji nie kryją, że pragną wykorzystać zaistniałą sytuację do całkowitego wyeliminowania
ukraińskich konkurentów z rosyjskiego rynku79.
W styczniu 2006 r. Rosja przerwała dostawy gazu na Ukrainę. Kryzys gazowy miał służyć realizacji kilku
ważnych celów ekonomicznych i politycznych. Rosja chciała uzyskać od Ukrainy zgodę na podniesienie
ceny gazu (do 220–230 dol. za 1000 m3) – po zwycięstwie Wiktora Juszczenki nie miała już zamiaru
subsydiować ukraińskiej gospodarki. Ponadto liczyła na to, że kryzys osłabi pozycję Ukrainy na arenie
międzynarodowej i zdyskredytuje jej nowe władze. Cele te udało się osiągnąć tylko częściowo. Ukraina nie
zgodziła się na proponowaną przez Rosję podwyżkę ceny gazu. Oba kraje podpisały jednak niekorzystne
dla niej porozumienia dotyczące współpracy w sektorze gazowym (styczeń 2006 r.). Kryzys gazowy
doprowadził do destabilizacji ukraińskiej sceny politycznej, lecz jednocześnie zwiększył nieufność części
ukraińskiego społeczeństwa wobec rosyjskiego sąsiada.

Wnioski i perspektywy
Ukraina i Rosja nie wypracowały w ciągu ostatnich szesnastu lat trwałych i zadowalających obie strony
zasad współpracy handlowej. Ukrainie nie udało się uzyskać dostępu do rosyjskiego rynku w ramach dwulub wielostronnej strefy wolnego handlu. Rosja nie przekonała Ukrainy do tego, by w zamian za perspektywę wolnego handlu zgodziła się na większe uzależnienie od Rosji w sferze politycznej i gospodarczej.
Oba kraje podpisały wiele porozumień dotyczących współpracy handlowo-gospodarczej; porozumienia te
nie są jednak w pełni implementowane.

Z perspektywy Ukrainy powyższa ewolucja ma różne wyniki: z jednej strony Ukraina zmniejsza swą
zależność gospodarczą od Rosji, z drugiej zaś – stopniowo traci swój tradycyjny rynek zbytu. Z perspektywy władz rosyjskich rozluźnienie powiązań handlowych należy ocenić negatywnie. Rosja zostaje
pozbawiona bowiem jednego z instrumentów nacisku na swojego ukraińskiego sąsiada. Gdyby Rosja
zgodziła się na powstanie strefy wolnego handlu – powołanej na podstawie porozumień dwustronnych czy
w ramach WNP – zaowocowałoby to prawdopodobnie wzrostem wymiany handlowej, a w rezultacie
również zacieśnieniem ukraińsko-rosyjskich stosunków politycznych81. Problemy w sferze stosunków
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Istniejąca sytuacja ma dwie zasadnicze konsekwencje. Po pierwsze, sprzyja powstawaniu ukraińsko-rosyjskich sporów handlowych, których celem jest przede wszystkim ochrona rodzimych producentów,
wymuszenie ustępstw na partnerze, a w przypadku działań Rosji również destabilizacja Ukrainy. Po drugie,
prowadzi do rozluźnienia więzów handlowych między oboma krajami i reorientacji kierunków ich wymiany
handlowej. W 1995 r. wymiana z Rosją stanowiła 45,3% handlu zagranicznego Ukrainy, a w 2006 r. – 26,9%.
W analogicznym okresie rola wymiany z UE wzrosła z 12,6% do 31,7%. Wymiana Rosji z Ukrainą stanowiła
w 1995 r. 11% handlu zagranicznego, a w 2006 r. – 5,5%. Wymiana z UE zwiększyła się w tych latach
z 35,4% do 52,7%80.
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handlowych bez wątpienia sprzyjają rozluźnieniu więzów również w innych dziedzinach. Względna
trwałość powiązań handlowych między Ukrainą i Rosją – mimo braku zadowalających uregulowań
prawnych i częstych sporów handlowych – wynika przede wszystkim ze współzależności obu państw
w sektorze energetyki, a także z trudności w dostępie ukraińskich (w jakimś stopniu również rosyjskich)
producentów do europejskich rynków.
Istotny wpływ na dwustronne stosunki handlowe będzie miała zapewne akcesja obu państw do
Światowej Organizacji Handlu. Ukraina ma nadzieję, że przystąpi do WTO w 2007 r. Rosja również się
spodziewa, że stanie się członkiem organizacji w niedalekiej przyszłości. Należy jednak podkreślić, że
termin akcesji każdego z państw był już kilkakrotnie przesuwany. Członkostwo w WTO zapewni obu
państwom wiele korzyści, w tym również w dwustronnych stosunkach handlowych: ułatwi dostęp do rynku
partnera, ograniczy stosowanie procedur antydumpingowych i innych barier taryfowych oraz pozataryfowych, zapewni odpowiednią procedurę rozwiązywania sporów.

materiały studialne pism

Ukraina przywiązuje do akcesji do WTO duże znaczenie, liczy bowiem, że ograniczy to stosowanie
przez Rosję praktyk dyskryminacyjnych wobec ukraińskich eksporterów, umocni ich pozycję w UE
i umożliwi Ukrainie pogłębienie współpracy z tą organizacją82. Z analogicznych powodów Rosja nie jest
zwolennikiem szybkiej akcesji Ukrainy do WTO. Rosyjskie władze obawiają się w szczególności, że jeśli
Ukraina wstąpi do WTO jako pierwsza, mogłaby zażądać od Rosji korzystnych dla siebie rozwiązań (np.
w kwestii dostaw surowców energetycznych) lub nawet teoretycznie zablokować jej przyjęcie do WTO
(podjęciem takich działań groziła już Gruzja). W praktyce taki scenariusz nie wydaje się zbyt
prawdopodobny ze względu na jego wysokie koszty polityczne83. Rosja proponuje, by oba państwa
podjęły działania na rzecz „synchronizacji” ich akcesji do WTO84. Jednocześnie rosyjskie władze grożą, że
gdyby Ukraina przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu wcześniej, będą zmuszone dokonać
przeglądu reżimu wolnego handlu łączącego oba kraje. Twierdzą bowiem, że po akcesji do WTO na
ukraińskim rynku znacząco zwiększy się podaż zachodnich towarów, co zaowocuje z kolei wzrostem
podaży ukraińskich towarów na rosyjskim rynku85. Argumentacja taka nie wydaje się zasadna, chociażby
dlatego, że przystąpienie Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu nie zaowocuje w krótkim czasie
wzrostem siły nabywczej ukraińskiego społeczeństwa, który jest warunkiem znaczącego wzrostu popytu
na relatywnie droższe zachodnie towary.
Przedstawiciele ukraińskich władz odrzucają rosyjskie propozycje, uznając oficjalnie, że przystąpienie
jednego państwa do WTO nie zagrozi interesom drugiego86. Warto jednak zauważyć, że Rosja zdaje się
dysponować pewnymi środkami, które umożliwiają jej opóźnianie akcesji Ukrainy do Światowej
Organizacji Handlu. Głównym problemem utrudniającym w 2007 r. wejście tego państwa do WTO był brak
podpisanego porozumienia o wzajemnym dostępie do rynków z Kirgistanem (Ukraina zawarła już analogiczne porozumienia ze wszystkimi pozostałymi członkami Roboczej Grupy Światowej Organizacji Handlu
ds. Ukrainy). Kirgistan najpierw domagał się spłaty przez Ukrainę długów z czasów radzieckich, a potem
znaczącego obniżenia przez nią ceł na towary rolno-spożywcze87. Nie można wykluczyć, że działania
Kirgistanu były inspirowane przez Rosję. Ostatecznie porozumienie między Ukrainą i Kirgistanem zostało
podpisane w połowie listopada 2007 r.88

82
83
84
85
86
87
88

Î. Ìàëüñüêèé, Àíàë³ç ïåðåâàõ ÷ëåíñòâà ó ÑÎÒ òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ¿õ çá³ëüøåííÿ, „Â³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî Óí³âåðñèòåòó”,
Ñåð³ÿ ì³¿íàðîäí³ â³äíîñèíè, 2004, Â³ïóñê 13, s. 189–190.
A. Gradziuk, Proces akcesji Ukrainy do Œwiatowej Organizacji Handlu, „Biuletyn” (PISM), 2006, nr 27 (367).
Ukraine, Russia should agree on NATO, EU, and synchronize joining WTO, Russian Premier says, „Interfax Ukraine Business
Panorama” z 29 paŸdziernika 2006 r., www.securities.com.
Ðîñ³ÿ ìîæå ïåðåãëÿíóòè ðåæèì â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç Óêðà¿íîþ ÷åðåç ð³çí³ óìîâè âñòóïó äî ÑÎÒ, „Óêðà¿íñüêèé Ìîí³òîð”,
25 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, www.cpcfpu.org.ua.
Â. Ïÿòíèöüê³é (wywiad), ÑÎÒ: íîâèé åòàï øëÿõó, 23 ëþòîãî 2007 ðîêó, www.kmu.gov.ua.
À. Ñàõíî, ÏîÂÒÎðåíèå ïðîéäåííîãî, 19 èþíÿ 2006 ðîêó, www.podrobnosti.ua.
Ukraine confirms deal signed with Kyrgyzstan for WTO accession, z 14 listopada 2007 r., www.rian.ru.
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Załącznik 1
Rosyjsko-ukraińska wymiana handlowa
w latach 1993–2006
Rok

Eksport do Rosji (w mln dol.)

Eksport na Ukrainę (w mln dol.)

Wielkość Roczny
Deficyt
obrotów
wzrost
Ukrainy
dane
dane
dane
dane
dane
dane
(średnia) obrotów (średnia)
rosyjskie ukraińskie ukraińskie rosyjskie ukraińskie ukraińskie
(w %)
/dane
/dane
rosyjskie
rosyjskie

Roczny
wzrost
deficytu
(w %)

3912

4165

0.94

6262

7901

0.79

11120

b.d.

3043

b.d.

1994

4404

4659

0.95

7478

6701

1.12

11621

4.51

2558

-15.94

1995

6617

5698

1.16

7544

7149

1.06

13504

16.20

1189

-53.52

1996

6294

5577

1.13

8817

7547

1.17

14118

4.54

2247

88.94

1997

3983

3723

1.07

7838

7240

1.08

11392

-19.31

3686

64.08

1998

3267

2906

1.12

7064

5560

1.27

9399

-17.50

3226

-12.49

1999

2528

2396

1.06

5592

4792

1.17

7654

-18.56

2730

-15.36

2000

3651

3516

1.04

5825

5024

1.16

9008

17.69

1841

-32.56

2001

3845

3679

1.05

5813

5282

1.10

9310

3.35

1786

-3.01

2002

3230

3189

1.01

6317

5585

1.13

9161

-1.60

2742

53.54

2003

4438

4311

1.03

8646

7598

1.14

12497

36.42

3748

36.70

2004

6100

5889

1.04

11812

10770

1.10

17286

38.32

5297

41.33

2005

7777

7496

1.04

12843

12403

1.04

20260

17.21

4987

-5.85

2006

9218

8651

1.07

13787

14979

0.92

23318

15.09

5449

9.27

ród³o:

Äåðåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, www.ukrstat.gov.ua;
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, www.gks.ru.

Załącznik 2
Udział wzajemnej wymiany w handlu Ukrainy i Rosji
w latach 1995–2006
(w %)
60
50

eksport do Rosji

40
import z Rosji

30
20
10

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

0

ród³o:

Obliczenia w³asne na podstawie: j.w.

eksport na
Ukrainê
import z Ukrainy
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1993
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Załącznik 3
Główni partnerzy handlowi Rosji
(2006)
Eksport
(% całości)
Niderlandy

11,9

Niemcy

13,4

Włochy

8,3

Ukraina

6,7

Niemcy

8,1

ChRL

9,4

ChRL

5,2

Japonia

5,7

Ukraina

5,0

Białoruś

5,0

Turcja

4,8

Korea Południowa

4,9

Białoruś

4,3

Stany Zjednoczone

4,7

Szwajcaria

4,0

Francja

4,3

Polska

3,8

Włochy

4,2

Wielka Brytania

3,4

Finlandia

2,9

ród³o

materiały studialne pism

Import
(% całości)

Obliczenia w³asne na podstawie: Âíåøíÿÿ Òîðãîâëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî ñòðàíàìè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ,
www.gks.ru; Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, www.gks.ru.

Załącznik 4
Główni partnerzy handlowi Ukrainy
(2006)
Eksport
(% całości)
Rosja

Import
(% całości)
22,5

Rosja

30,6

Włochy

6,5

Niemcy

9,5

Turcja

6,2

Turkmenistan

7,8

Polska

3,5

ChRL

5,1

Niemcy

3,3

Polska

4,7

Białoruś

3,2

Włochy

3,3

Stany Zjednoczone

3,1

Białoruś

2,8

Węgry

2,5

Francja

2,2

Indie

2,2

Kazachstan

2,1

Kazachstan

2,2

Korea Południowa

2,1

ród³o:

Obliczenia w³asne na podstawie: Ãåîãðàô³÷íà ñòðóêòóðà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè çà 2006 ð³ê,
www.ukrstat.gov.ua.
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Załącznik 5
Wymiana handlowa Rosji z głównymi partnerami
w latach 1995–2006
(mln dol.)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Reszta
świata

52638

58720

59441

50141

48078

63507

63881

70804

88222

93546

111227

143272

UE1

44238

43829

47776

39741

36035

48035

52151

56207

69144

125482

177040

231619

WNP2

14381

16603

19635

16185

11730

16753

16692

17059

21601

21334

31382

40436

Ukraina

13766

13841

11223

8827

7320

8675

9127

8815

12036

16870

20180

24197

ród³o:

Obliczenia w³asne na podstawie: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, www.gks.ru.

Załącznik 6
Wymiana handlowa Ukrainy z głównymi partnerami
w latach 1995–2006
(mln dol.)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Reszta
świata

8561

9058

10759

9924

8915

10756

12135

14021

18173

19623

21511

24071

UE1

3702

4365

5136

5289

4518

5235

6398

7568

10362

18275

21083

26481

WNP2

3714

4187

3904

2130

2007

3196

4015

3839

4595

6064

7431

10412

Rosja

13242

14394

11561

9970

7988

9341

9492

9506

12957

17701

20339

22438

ród³o:
1
2

Opracowanie w³asne na podstawie: Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, www.ukrstat.gov.ua.

UE 15, od 2004 r. UE 25.
Bez Rosji.

materiały studialne pism

1995
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Załącznik 7
Struktura eksportu Ukrainy
w latach 1997–2005
(w tys. dol.)

materiały studialne pism

Grupa towarów

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

produkty
rolno-spożywcze

786 773

47 1448

528 463

611 673

673 760

667 986

853 275,1

1 131 811

138 206

produkty
mineralne
(w tym surowce
energetyczne)

139 291

144 453

83 312

75 175

98 149

95 015,25

108 779,9

178 639

399 177

produkty przemysłu chemicznego, kauczuk

494 299

456 838

386 918

595 396

518 661

385 034,3

430 206,5

538 715

750 382

skóry i futra oraz
wyroby z nich

5347

6569

3305

6680

7215

6282

1735,592

2153

2476

drewno, wyroby
z drewna, celulozy
i papieru

75 662

78 979

95 981

136 905

188 974

181 829

247 747,5

274 597

325 907

materiały i wyroby
tekstylne, obuwie

41 840

35 481

35 992

54 153

38 981

30 886,5

40 779,8

56 674

78 998

metale, kamienie
szlachetne
i wyroby z nich

1 200 698

896 221

643 280

1 149 139

1 048 810

669 120,3

1 166 227

1 713 748

2 221 599

maszyny,
urządzenia i środki
transportu

935 355

791 211

591 835

830 627

1 023 793

1 080 940

1 289 600

1 876 427

2 236 213

pozostałe

44 233,8

24 287

27 294

55 839

81 193

67 357

81 747,05

113 476

92 147

ród³o: Ñ.². Ïèðîæêîâ (i in.), Óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüê³ â³äíîñèíè: åêîíîì³÷íèé àñïåêò, Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí, Êè¿â 1998, www.niurr.gov.ua; Ñ.I. Ïèðîæêîâ, À.². Ñóõîðóêîâ (red.), Åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë
Óêðà¿íè íà ðîñ³éñüêîìó âåêòîð³: ñòàí ³ ïðîãíîç, Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò óêðà¿íñüêî–ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí, Êè¿â 1998,
rozdz. II, www.niurr.gov.ua; Ñ.². Ïèðîæêîâ (i in.), Óêðà¿íà-Ðîñ³ÿ: ïðîáëåìè åêîíîì³÷íî¿ âçàºìîä³¿, Íàö³îíàëüíèé
³íñòèòóò óêðà¿íñüêî–ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí, Êè¿â, 2000, www.niurr.gov.ua; À. Æàë³ëî (red.), Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
åêîíîì³êè Óêðà¿íè â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿, Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, Êè¿â 2005; V. Astrov,
Z. Lukas, J. Pöschl, The Ukrainian Economy between Russia and the Enlarged EU: Consequences for Trade and
Investment, „WIIW Current Analyses and Country Profiles” [The Vienna Institute for International Economic Studies],
marzec 2006, nr 23.
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Załącznik 8
Struktura eksportu Rosji
w latach 1997–2005
(w tys. dol.)
Towar

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

produkty
rolno-spożywcze

48 328

101 814

58 336

96 151

142 503

133 826,8

349 856,7

286 625

443 783

produkty
mineralne
(w tym surowce
energetyczne)

5 503 025

5 312 043

4 156 087

3 950 149

3 566 787

4 142 006

5 641 143

7 935 867

7 501 057

produkty przemysłu chemicznego, kauczuk

423 031

341 187

291 612

355 827

375 408

380 975,3

518 689,5

729 575

1 004 717

skóry i futra oraz
wyroby z nich

5550

5068

3593

4429

3555

2903,36

3169,831

4483

3980

drewno, wyroby
z drewna, celulozy
i papieru

135 444

133 654

127 246

136 187

203 928

180 824,9

179 057

248 465

318 086

materiały i wyroby
tekstylne, obuwie

42 902

46 851

46 418

72 592

71 208

85 195,47

77 888,3

84 087

99 591

metale, kamienie
szlachetne i wyroby z nich

325 889

291 344

213 005

319 183

394 529

448 296,9

612 641,3

947 345

1 357 329

maszyny,
urządzenia i środki
transportu

1 033 228

814 149

680 666

869 525

1 008 526

912 108,7

1 234 853

1 822 408

2 033 951

40 918

18 184

13 493

20 872

47 035

31 392,58

34 242,1

69 045

74 440

pozostałe

ród³o:

Jak wy¿ej.

materiały studialne pism

1997
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Załącznik 9
Struktura wymiany ukraińsko-rosyjskiej
w perspektywie międzynarodowej
(2005)
Grupa towarów

Ukraiński
eksport do
Rosji
(tys. dol.)

% całości
ukraińskiego eksportu
danego
produktu

% całości
rosyjskiego
importu
danego
produktu

% ukraińskiego
eksportu
do Rosji

Rosyjski
eksport na
Ukrainę
(tys. dol.)

% całości
rosyjskiego
eksportu
danego
produktu

% całości
ukraińskiego
importu
danego
produktu

% rosyjskiego
eksportu
na
Ukrainę

produkty
rolno-spożywcze

1 383 203

32,12

7,94

18,47

443 783

9,78

16,53

3,46

399 178

8,48

13,22

5,33

7 501 057

4,81

64,84

58,41

150 294,8

4,49

12,2

2,01

7 298 078

4,77

68,45

56,83

750 382

21,05

4,61

10,02

1 004 717

7,00

19,95

7,82

2476

1,17

0,90

0,03

3980

1,21

3,58

0,03

drewno, wyroby
z drewna, celulozy
i papieru

325 907

32,98

9,94

4,35

318 086

3,83

26,42

2,48

materiały i wyroby
tekstylne, obuwie

78 998

6,37

2,18

1,05

99 591

10,66

4,52

0,78

metale i wyroby
z nich

2 221 599

15,70

29,04

29,66

1 357 329

3,32

50,40

10,57

maszyny,
urządzenia i środki
transportu

2 236 213

48,20

5,15

29,86

2 033 951

15,06

20,20

15,84

92 147

19,19

0,21

1,23

74 441

2,95

12,98

0,58

produkty mineralne
w tym surowce
energetyczne
i produkty
ropopochodne
produkty przemysłu
chemicznego,
kauczuk

materiały studialne pism

skóry i futra oraz
wyroby z nich

pozostałe

ród³o:

Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, www.ukrstat.gov.ua; Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè,
www.gks.ru. Wielkoœæ wymiany wed³ug danych ukraiñskich.

