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УКРАЇНА
В умовах реалізації євроінтеграційного курсу України актуальним
завданням для нашої держави є налагодження міцних взаємовигідних стосунків
з країнами-членами ЄС, оскільки це стане запорукою пришвидшення
наближення нашої європейської перспективи. Тому розвиток і поглиблення
дипломатичних та економічних відносин з Польщею, яка є одним з найдавніших
в історичному та найбільших в торговельному сенсі європейських партнерів
України набуває в сучасних реаліях стратегічного значення.
Україна та Польща мають достатній потенціал для розвитку взаємовигідної
двосторонньої торгівлі. Вони постійно поглиблюють свої економічні відносини, і в
період 2015-2020 рр. товарообіг між ними збільшився на більше, ніж удвічі. Як
бачимо з табл. 1, стійка позитивна динаміка експорту вітчизняних товарів до
Польщі супроводжується зростанням частки, яку займає Польща як імпортер
нашої продукції. Водночас торговельний баланс вибудовується на користь
Польщі,
оскільки
торговельне
сальдо
протягом
усієї
історії
зовнішньоторговельних українсько-польських відносин залишається негативним.
Таблиця 1
Динаміка зовнішньоторговельних зв’язків України та Польщі у 2015-2020 рр.
Роки

Експорт
товарів до
Польщі, тис.
дол. США

2015
1977329,6
2016
2200010,1
2017
2724589,7
2018
3257248,5
2019
3295846,6
2020
3272683,1
Складено за: [1]

Частка
експорту
товарів до
Польщі, %
5,4
5,1
5,8
6,9
6,6
6,7

Імпорт
товарів з
Польщі, тис.
дол. США
2324048,2
3453816,5
2693326,6
3641922
4109083,2
4140911,8

Частка
імпорту
товарів з
Польщі, %
5,9
7,0
4,7
6,4
6,8
7,6

Сальдо

–346718,6
-493316,5
–729226,8
-384673,0
-813236,7
-868228,7
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На сьогоднішній день Польща увійшла у топтрійку найбільших торгових
партнерів України, обійшовши Росію. У 2020 р. вона посідає друге місце за
обсягами двосторонньої торгівлі товарами серед торгівельних партнерів
України, поступаючись лише Китаю та ФРН. З початку 2021 року зафіксовано
ріст торгівлі товарами на 8%.
Польща є другим найбільшим у світі (після Китаю) торговельним
партнером та експортним ринком України, випереджаючи ФРН та РФ на понад
0,8 млрд. дол. США. За результатами 2020 року двосторонній товарообіг Польщі
з Україною у 3 рази перевищив обсяг товарообігу Польщі з Білоруссю та
виявився лише у 2,2 рази меншим від обсягів польсько-російської торгівлі. Крім
того, якщо між Польщею та Україною обсяги торгівлі товарами зросли на +3,4%,
то з РФ – знизилися практично на -20% (з Білоруссю зниження склало -8,2%) [2].
В той же час варто зауважити, що товарна структура українського експорту
до Польщі є неефективною, оскільки її формують переважно сировинні товари
та напівфабрикати з низькою доданою вартістю [3]. Так, основними групами
українського імпорту в Польщу є аграрна продукція (28,3%); металургія (18%),
мінеральна продукція (17,4%), продукція деревообробної промисловості (9,9%),
продукція електромеханічної промисловості (7,7%).
Товарна структура польського імпорту до України характеризується вищим
рівнем диверсифікованості та більшою часткою продукції з високою доданою
вартістю. До неї входять такі товарні групи: продукція електромеханічної
промисловості (32,4%); хімічна продукція (21,2%); аграрна продукція (14,4%);
товари легкої промисловості (9,4%); металургія (8,1%).
Таким чином, позитивна динаміка зовнішньоторговельного співробітництва
України та Польщі вказує на потенціал розвитку взаємовигідного економічного
співробітництва у перспективі за умови посилення високотехнологічної
складової вітчизняного експорту та виробництва експортних товарів з високим
ступенем доданої вартості, здатних створити якісну пропозицію для польського
споживача.
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