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ДВОСТОРОННІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 

ПОЛЬЩЕЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

 

Після розпаду Радянського Союзу, наша ще молода країна, шукала найближчих 

закордонних союзників. Одним з таких «партнерів» стала саме Польща. З давніх давен 

наші країни були пов’язані як економічними, так і політичними зв’язками. У зовнішній 

політиці наші країни йшли до однієї мети – це вступ до Європейського Союзу. Польща 

реалізувала цю мету вступивши до Союзу в 2004 році. Україна в цьому плані все ще 

залишається позаду. Але завдяки підтримці з боку польських «союзників» наш народ 

цілеспрямовано намагається модернізувати державу і увійти до Європейського Союзу. 

Будучи двома найбільшими державами Центрально-Східної Європи, Україна і 

Польща у своїх двосторонніх відносинах повинні враховувати вплив 

загальноєвропейської та регіональної економічної безпеки, оскільки обидві можуть за 

ресурсним потенціалом конкурувати за регіональне лідерство. Вже декілька років підряд 

зростають взаємні торгові обороти. На даний момент, Польща надає суттєву допомогу 

Україні як в економічному, так і політичному аспектах. Республіка Польща допомагає 

українцям подолати військову агресію з боку сусідньої Росії.  

 

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції  з країн ЄС в економіці України станом на 

31.12.2015 р. та місце Польщі у них 

 
Країна Обсяги прямих інвестицій 

на 31.12.2015 р. (млн. дол. США) 

у % до 

підсумку 

Всього з країн ЄС-28 33042,3 100,0 

Кіпр 11744,9 35,5 

Нідерланди 5610,7 17,0 

Німеччина 5414,3 16,4 

Австрія 2402,4 7,3 

Велика Британія 1852,5 5,6 

Франція 1528,1 4,6 

Італія 972,4 2,9 

Польща 785,9 2,4 

Угорщина 625,4 1,9 

Люксембург 371,6 1,1 

Інші країни ЄС 1734,1 5,3 

 

Разом з тим, рівень інвестиційного співробітництва між вказаними державами є 

достатньо низьким (табл. 1), проте укладення Угоди про інтеграцію України до ЄС дещо 

полегшує співробітництво між Україною та Польщею в контексті зниження бар’єрів для 

виходу України на на європейські ринки, в тому числі ринки капіталів.  

Вважаємо, що Україні слід обрати досвід Республіки Польща для забезпечення 

євроінтеграції, зокрема цікавим є польський досвід реформування та оздоровлення 

економіки. При цьому економіки обох держав, кожна по-своєму потребують значних 

інвестицій у модернізацію економічних відносин та всіх систем публічного управління та 

адміністрування, зокрема економічної допомоги з боку розвинених європейських держав.  

Проглянувши результати українсько-польського економічного співробітництва в 

цілому, необхідно зауважити, що в деяких аспектах вони були визначені процесом 



економічних перетворень у кожній із країн-партнерів. Успішне реформування польської 

економіки і криза в України зумовили існування не досить ефективної моделі 

економічної співпраці для України, з домінуванням торгівлі як найбільш простої його 

форми, яка, до того ж¸ незважаючи на її постійне зростання, супроводжувалася такими 

негативними явищами, як пасивне сальдо торгівлі та неефективна структура експортно-

імпортних операцій. Перешкодою взаємовигідному економічному співробітництву між 

обома країнами була відсутність спільної концепції його розвитку, яка б спиралася на 

національні стратегії соціально-економічного розвитку кожної з держав. у цілому, 

прогрес у налагодженні та розвитку економічного співробітництва між Україною та 

Польщею є незаперечним. 

Вважаємо, що серед факторів стримування розвитку інвестиційних відносин між 

Україною та Польщею слід виділити наступні: 

1) проблеми розвитку системи міжнародних банківських розрахунків в Україні 

(нестабільність та інші проблеми валютного регулювання); 

2) високий рівень корумпованості всіх рівнів державного та місцевого управління в 

частині вирішення питання організації та ведення бізнесу; 

3) нестабільність законодавства України, зокрема в частині оподаткування та 

зовнішньоекономічних операцій; 

4) неврегульованість в Україні питання впровадження та дотримання європейських 

стандартів якості продукції. 

Аспекти двосторонніх економічних відносин Польщі й України дуже перспективні, 

але Україні необхідно провести значні зміни в умовах діяльності бізнесу, реформувати 

систему оподаткування для забезпечення її прозорості та стабільності, При цьому для 

Польщі цікавими можуть бути українські ринки, а також створення спільних підприємств 

на базі української регіональної інфраструктури. 
 


