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Streszczenie. W artykule są analizowane główne kierunki oraz formy ukraińsko-polskiej
współpracy gospodarczej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Analizuje się wpływ członkostwa
Polski w UE na charakter współpracy dwustronnej: zachowanie tradycji oraz innowacje w relacjach
gospodarczych. Bada się możliwość zapożyczenia polskiego doświadczenia w zakresie
współpracy z państwami członkowskimi UE z Ukrainą.
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Abstract. The article deals with the main directions and forms of Ukrainian-Polish economic
cooperation after the accession of the Republic of Poland to the European Union. The influence of
membership in the European Union of RP on the nature of bilateral cooperation is analyzed:
preservation of traditions and innovations in economic relations. The possibility of borrowing Polish
experience of cooperation with EU member states of the EU is explored by Ukraine.
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Анотація. У статті досліджуються основні напрямки та форми українсько-польського
економічного співробітництва після вступу Республіки Польща до Європейського Союзу.
Аналізується вплив членства в Євросоюзі РП на характер двосторонньої співпраці:
збереження традицій та новації в економічних взаєминах. Досліджується можливість
запозичення польського досвіду співробітництва з країнами-членами ЄС Україною.
Ключові слова: економічна співпраця, міждержавні відносини, Україна, Республіка
Польща, Європейський Союз, торгівля, інвестиції.
Постановка наукової проблеми та її значення. Республіка Польща є найбільш
послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних прагненнях. Держави мають,
багато в чому, спільну історію формування та розвитку, спільні кордони, а вздовж них
транскордонні регіони, схожі культурні та історичні традиції, а також близькі геоекономічні
інтереси. З погляду забезпечення еволюційного розвитку господарських взаємовідносин
найбільш показовим є окреслення основних проблем та дослідження механізмів активізації
економічного співробітництва між Україною та Польщею, яке формувалося протягом
тривалого історичного періоду, а впродовж останнього десятиліття зазнало відчутних
структурно-інституційних змін у зв’язку зі вступом Польщі до ЄС. Взаємне зацікавлення
України та Польщі у поглибленні економічної співпраці на сучасному етапі і визначають
актуальність проблеми.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Економічними аспектами двосторонньої
українсько-польської взаємодії займаються як економісти, так і історики. Даній проблемі
присвячено чимало наукових конференцій, публікацій, монографій, дисертацій.
Характеристика загальних тенденцій і водночас великий фактичний і статистичний матеріал
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міститься на сайтах МЗС України та Республіки Польща та різноманітних відомств, що
забезпечують двосторонню економічну взаємодію, ці дані широко використовуються у
запропонованій статті. Ґрунтовна монографія українського дослідника В. Борщевського
"Українсько-польське співробітництво в умовах євроінтеграції" розкриває усі найважливіші
аспекти українсько-польської економічної співпраці напередодні та у період вступу РП до
Європейського Союзу.
Проблеми українсько-польського економічного співробітництва розглядає під різними
кутами зору чимало науковців, зокрема, особливості та перспективи розвитку економічних
відносин між Україною РП проаналізовано в наукових роботах таких учених, як Б. Андрушків,
В. Будкін, Є. Макаренко, Н. Мікула, А. Мокій, Є. Савельєв, К. Рейман, А Філіпенко. Цілий ряд
наукових статей щодо сучасної економічної співпраці України та Польщі опубліковано
волинськими дослідницями Н. Павліхою, Л. Стрільчук.
Метою статті є дослідження основних напрямків та форм українсько-польського
економічного співробітництва після набуття Польщею членства в ЄС.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження. Для України РП впродовж 90-х років ХХ – на поч.. ХХ ст.. є важливим
стратегічним партнером, із яким вона розвиває всебічний двосторонній діалог, поглиблює
взаємовигідну співпрацю. Відомо, що Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів, а в
районах пограниччя – перше) за пріоритетністю двосторонніх відносин (78,7 % респондентів)
[2, 4]. Сучасні українсько-польські відносини вже стали зразком для багатьох країн ЦСЄ і
мають усі підстави бути одним із потужних фундаментів нової Європи. На сучасному етапі в
цьому вимірі створено сприятливі передумови для подальшого зближення двох країн. Поперше, це просування національних інтересів України на Захід, зокрема через
посередництво Польщі, стабілізація економіки. По-друге, використання Україною
посередництва РП у відносинах ЄС та НАТО, залучення іноземних інвестицій із Заходу. Потретє, це реалізація домовленостей щодо візового режиму, вирішення проблем, які
виникатимуть у торгівлі через вступ Польщі до ЄС. Для РП ж на цьому рівні важливим є
реалізація нових форм співробітництва у виробничій сфері за пріоритетними напрямами ЄС,
вирішення проблем візового режиму та набуття статусу нового пограниччя [3, 3]. Одним з
головних складників двосторонньої співпраці є співпраця в торговельно-економічній сфері
[5].
Після вступу Польщі до ЄС у 2004 році, як і очікувалося, у торговельній співпраці України
та РП суттєвих економічних змін не відбулося. Співробітництво розвивалося у руслі
реалізації доволі консервативної зовнішньоекономічної політики Євросоюзу щодо країнсусідів. Запровадження візової політики між сусідніми країнами, поширення практики
використання у торгівлі з Україною спільного митного тарифу ЄС негативно позначилися на
динаміці та обсягах торгівлі. Окрім того, відсутність суттєвих змін в українсько-польській
торгівлі на етапі вступу РП до Євросоюзу пояснюється також фактом практичного
нівелювання потенційно негативних факторів впливу на торговельно-економічне
співробітництво двох держав позитивними ефектами від розширення ЄС. Зокрема,
виникнення нових нетарифних обмежень у торгівлі України та Польщі і поширення на
польський ринок антидемпінгових санкцій ЄС на імпорт української продукції (насамперед,
для товарів хімічної та металургійної промисловості, які є основними статтями вітчизняного
експорту), фактично компенсувалися використаням Україною нових можливостей у рамках
Генералізованої системи преференцій Євросоюзу та статусу країни-сусда. Більше того,
перехід Польщі на систему єдиного митного тарифу Євросоюзу, який виявився нижчим від
середнього рівня попередніх польських мит (особливо щодо хімічної сировини, шкір, льону
та ефірних олій) [7, 228], також став фактором зменшення негативних для України впливів
від розширення ЄС.
Ще одним сприятливим для українсько-польської торгівлі чинником стало недостатньо
активне використання польськими підприємцями можливостей, які давало їм відкриття
кордону із західними країнами ЄС. Тобто, застереження з приводу того, що відбудеться
переорієнтація значної частини польського імпорту на західноєвропейські ринки, не знайшли
свого практичного пітвердження [7, 228-229]. Швидко переорієнтуватися на ринок ЄС,
потіснивши на ньому західних конкурентів, польським виробникам протягом перших років
перебування країни в Європейському Союзі не вдалося. А тому, основні ринки на сході,
зокрема в Україні, залишилися для польських підприємців такими ж привабливими, як і
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раніше. Це стало однією з головних причин фактичного поліпшення динаміки українськопольського торговельного співробітництва після всупу Республіки Польща до ЄС [1, 154].
На думку українського дослідника міждержавного економіного співробітництва В.
Борщевського, формальне входження РП до Євросоюзу не вплинуло не лише на стуктуру та
динаміку зовнішньої торгівлі двох держав (що при відверто низькій частці цього показника в
зовнішньоторговельному обороті як України, так і Польщі, є фактором радше негативного,
аніж позитивного характеру), а й не відбилося на детінізації експортно-імпортних операцій
між нашими країнами. Зокрема, порівнюючи офіційні показники українського імпорту,
наведені вітчизняним Держкомстатом та польського експорту, надані Головним
статистичним управлінням Польщі, можна виявити, що протягом 2003 – 2006 рр. розбіжності
в обсягах товарів які експортувала польська сторона та імпортувала українська складають
від 0,8 до 1,9 млрд доларів США, або коливаються в межах, близьких до 100 % офіційного
українського імпорту. Тобто, майже половина товарів, які ввозяться до України із Польщі, не
обліковуються українськими митними органами і потрапляють на вітчизняний ринок
контрабандним шляхом[1, 155].
У період 2005 – 2007 рр. основними товарними групами польського експорту в Україну
залишалися вироби з чорних металів, вироби з міді та алюмінію, вугілля, кокс, вироби з
пластмаси, каучуку, папір, картон, сталь, труби, дріт, парфумерія, косметика, автотранспорт,
виробничі машини, електричне та електротехнічне обладнання. Натомість з України до РП
експортувалися переважно концентрати, залізна руда, чорні метали, товари хімічної
промисловості, деревина. У наступні роки товарні імпорно-експортні групи між Україною та
Польщею особливих змін не зазнали [7, 231].
Поступово в українсько-польському економічному співробітництві зростає позитивна
динаміка у продовж 2004 – 2010 рр., так наприклад, за даними Держкомстату України, за
2010 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з РП зросли на 35,2 % від рівня 2009 р. і
становили 4576,0 млн дол. США. Рівень українського експорту до Республіки Польща за
2010 р. становить 1787,2 млн дол. США і порівняно з показником 2009 р. збільшився на 47,9
%. Натомість рівень польського експорту до України за 2010 р. становив 2788,8 млн дол.
США і порівняно з показником 2009 р. збільшився на 28,5 %. Від’ємне для України сальдо
торговельного балансу у цей період становило 1001,6 млн дол. США. Обсяги зовнішньої
торгівлі послугами України з Республікою Польща за результатами 2010 р. зросли на 15,0 %
від рівня аналогічного періоду 2009 р. і становили 227,1 млн дол. США. Рівень українського
експорту послуг до РП у 2010 р. становив 91,5 млн дол. США, а рівень польського експорту
послуг до України – 135,6 млн дол. США [5].
Найвагомішими українськими інвестиційними проектами в Республіці Польща є:
Варшавський автомобільний завод (інвестор – "Авто-ЗАЗ"), металургійний комбінат "ГутаЧенстохова" (інвестор–"ІСД"), суднобудівельний завод "Сточне Гданське" (інвестор – "ІСД"),
металотрейдер "Центросталь Бидгощ" (інвестор – "УГМК"). Найвагомішими польськими
інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки "Церсаніт", фабрика паркету
"Барлінек", меблева фабрика "Новий Стиль", фабрика упаковки "Кен-Пак", фабрика
автозапчастин
"Інтер-Гроклін",
фабрика
металообробки
"Полімекс-Мостосталь",
м’ясокомбінат "ПКМ Дуда", банк "Кредо", "Плюс-банк" [6]. 22–24 квітня 2008 р. у м. Свиноустя
(Республіка Польща) під патронатом віце-прем’єр- міністра, міністра економіки Республіки
Польща В. Павляка та віце-прем’єр-міністра України Г. Немирі відбувся І Міжнародний
інвестиційний форум "Україна: нові можливості". Цей форум, що його організовувала
Польсько-українська господарча палата за сприяння та підтримки посольства, був
присвячений презентації інвестиційного потенціалу України та сприянню європейській
інтеграції України. У рамках роботи форуму було проведено дев’ять тематичних секційних
засідань: "Енергетична безпека Європи", "Польські органи місцевого самоврядування та
регіони України", "Проблеми розвитку інфраструктури", "Принципи діяльності бізнес-сфери",
"Спільна сільськогосподарська політика", "Фінансовий ринок України", "Роль ЗМІ та проєвропейських організацій у питанні подолання економічної кризи", "Питання безпеки
здійснення взаємного товарообігу" та "Принципи програми ЄС "Східне партнерство"".
На нинішньому етапі розвитку двосторонніх відносин Україна та Польща виступають за
інтенсифікацію співробітництва в економічній сфері. Про це йшлося під час масштабного
економічного форуму (3-5 лютого 2011 р. м. Варшава). Саме тоді було окреслено способи
врегулювання проблем, пов’язаних із поверненням податку на додану вартість
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підприємствам із польським капіталом за експортовану продукцію, та окремі механізми
вирішення цього питання, передбачені в новому Податковому кодексі України. Українська
сторона звернулася з проханням надати сприяння у справі врегулювання проблеми
заборгованості польської компанії "STING POLSKA Sp. z o. o." перед українським
підприємством "НОРД". Досягнуто домовленості про обмін інформацією щодо проблем
українських та польських підприємств через підрозділи Посольства Республіки Польща в
Україні [4].
На сучасному етапі розвитку українсько-польської економічної співпраці важливу роль
відіграє проблема функціонування спеціальних економічних зон (СЕЗ) в Україні. Бо саме такі
зони є одним із важливих важелів позитивного впливу на активізацію зовнішньої торгівлі, крім
того, в українських СЕЗ, розташованих у західному реґіоні держави, сконцентровано значну
частку польського капіталу. Наприклад, з 90 млн дол. США інвестицій, залучених із РП в
економіку Львівської області, на СЕЗ припадає понад 20%. Причому 19,4 млн. дол. США
польських інвестицій, які сконцентровано, зокрема, у СЕЗ "Яворів", становлять майже 25 %
усього залученого в неї капіталу (або 80 % іноземних інвестицій в СЕЗ), а з 90 суб’єктів СЕЗ
"Яворів"– 30 працюють із залученням польських інвестицій [1, 185].
На відміну від торгівлі товарами, торгівля послугами між нашими державами перебуває
на відносно низькому рівні, майже у 10 разів поступаючись обсягам товарного обороту.
Основними статтями експорту послуг з Польщі до України є транспортні, будівельні та
ремонтні послуги, тимчасом як з України до Польщі найбільше, крім транспортних,
експортуються ділові, професійні та технічні послуги. Причому у торгівлі з Польщею, як і в
товарному обміні, Україна має негативне сальдо [7, 233-234].
Слід визнати також, що в українсько-польських торговельних відносинах є певні бар’єри.
Серед них, насамперед, виділимо низку суб’єктивно-управлінських факторів. За формою
вияву їх можна поділити на декілька груп. Насамперед, йдеться про низьку моральну якість,
а також недостатні інтелектуальні здібності та неадекватні фахові навички представників
вітчизняного бізнесу (особливо його управлінської ланки), порівняно із своїми західними, у
тому числі й польськими колегами [1, 158].
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CONTENTS AND REALIZATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF UKRAINIAN-POLISH
ECONOMIC COOPERATION AFTER THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF POLAND TO
THE EU
Ninichuk Andrii
Formulation of scientific problem and its significance. The Republic of Poland is the most
consistent and effective partner of Ukraine in its European integration aspirations. In many
respects, the states have a common history of formation and development, common borders, and
along with them cross-border regions, similar cultural and historical traditions, as well as close geoeconomic interests. From the point of view of ensuring the evolutionary development of economic
relations, the most revealing is the outline of the main problems and the study of the mechanisms
of intensification of economic cooperation between Ukraine and Poland, which was formed during
a long historical period, and during the last decade, experienced tangible structural and institutional
changes in connection with the accession of Poland to the EU . The mutual interest of Ukraine and
Poland in deepening economic cooperation at the present stage and determine the urgency of the
problem.
Analysis of recent research on this problem. The economic aspects of the bilateral
Ukrainian-Polish interaction are both economists and historians. This problem is devoted to many
scientific conferences, publications, monographs, dissertations. Characteristics of general
tendencies and, at the same time, large factual and statistical material are available on the sites of
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and the Republic of Poland and various agencies that
provide bilateral economic interaction, these data are widely used in the proposed article. The
thorough monograph of Ukrainian researcher V. Barshchevsky "Ukrainian-Polish cooperation in
conditions of European integration" reveals all the most important aspects of Ukrainian-Polish
economic cooperation on the eve of and during the period of the accession of the Republic of
Poland to the European Union.
The problems of Ukrainian-Polish economic cooperation are viewed by many scholars from
different perspectives, in particular, the peculiarities and prospects for the development of
economic relations between Ukraine and the Republic of Poland are analyzed in the scientific
works of such scholars as B. Andrushkov, V. Budkin, E. Makarenko, N. Mikul, A Moky, Ye.
Savelyev, K. Reiman, A. Filippenko. A number of scientific articles on contemporary economic
cooperation between Ukraine and Poland have been published by Volyn researchers N. Pavliha, L.
Strelchuk.
The purpose of the article is to study the main directions and forms of Ukrainian-Polish
economic cooperation after Poland's accession to the EU.
Presentation of the main material and the substantiation of the results of the study. For
Ukraine, the RP during the 1990s, the twentieth century, at the beginning of the 20th century, is an
important strategic partner with which it develops a comprehensive bilateral dialogue and deepens
mutually beneficial cooperation. It is known that Poland occupies the second place (76.6% of
respondents, and in border areas the first) on the priority of bilateral relations (78.7% of
respondents) [2, 4]. Modern Ukrainian-Polish relations have already become a model for many
CEE countries and have every reason to be one of the strong foundations of a new Europe. At the
present stage, this dimension has created favorable conditions for the further rapprochement
between the two countries. First, it is the advancement of Ukraine's national interests in the West,
in particular through Poland's mediation, stabilization of the economy. Secondly, Ukraine's use of
the mediation of the Republic of Poland in EU-NATO relations, attracting foreign investment from
the West. Thirdly, it is the implementation of visa regime arrangements, the solution of problems
that will arise in trade through the accession of Poland to the EU. For the RP, at this level, it is
important to realize new forms of cooperation in the manufacturing sector in priority areas of the
EU, solving visa regime problems and acquiring the status of a new frontier [3, 3]. Cooperation in
the trade and economic sphere is one of the main components of bilateral cooperation [5].
After the accession of Poland to the EU in 2004, as expected, there was no significant
economic change in trade cooperation between Ukraine and the Republic of Poland. Cooperation
has developed in line with the implementation of a rather conservative foreign economic policy of
the European Union with regard to neighboring countries. The introduction of visa policy among
neighboring countries, the spread of the practice of using the common customs tariff in trade with
Ukraine has negatively affected the dynamics and trade volumes. In addition, the absence of
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significant changes in Ukrainian-Polish trade at the stage of accession of the Republic of Poland to
the European Union is also explained by the fact of the practical leveling of potentially negative
factors of influence on trade and economic cooperation between the two countries with the positive
effects of EU enlargement. In particular, the emergence of new non-tariff barriers to trade between
Ukraine and Poland and the extension of the EU anti-dumping sanctions on the Polish market to
imports of Ukrainian products (primarily for the goods of the chemical and metallurgical industry,
which are the main items of domestic exports) were actually offset by the use of new opportunities
for Ukraine within the framework of the Generalized the system of preferences of the European
Union and the status of the neighboring country. Moreover, the transition of Poland to the system
of a single customs tariff of the European Union, which appeared to be lower than the average
level of the previous Polish customs duties (especially on chemical raw materials, leather, linen
and essential oils) [7, 228], also became a factor in reducing the negative effects for Ukraine of
enlargement EU
Another favorable factor for the Ukrainian-Polish trade was the inadequate use of opportunities
by Polish entrepreneurs, which allowed them to open the border with Western EU countries. That
is, the reservation that the reorientation of a significant part of Polish imports to the Western
European markets will take place did not find its practical refreshment [7, 228-229]. Quickly
reorient the EU market, pushing Western competitors to it, Polish producers did not succeed in the
first years of the country's stay in the European Union. Therefore, the main markets in the east, in
particular in Ukraine, remained as attractive to Polish entrepreneurs as before. This became one of
the main reasons for the actual improvement of the dynamics of Ukrainian-Polish trade cooperation
after the accession of the Republic of Poland to the EU [1, 154].
According to the Ukrainian researcher on intergovernmental economic cooperation V.
Barshchevsky, the formal entry of the Republic of Poland into the European Union did not affect
not only the structure and dynamics of foreign trade between the two states (which, with a clearly
low share of this indicator in the foreign trade turnover of both Ukraine and Poland, is a factor
rather negative , rather than a positive one), but also did not affect the shadowing of export-import
operations between our countries. In particular, comparing the official figures of Ukrainian imports
provided by the Goskomstat and Polish exports provided by the Main Statistical Office of Poland, it
can be concluded that during 2003-2006 differences in the volumes of goods exported by the
Polish side and imported Ukrainian made up from 0.8 to 1, 9 billion US dollars, or fluctuate within
the limits close to 100% of the official Ukrainian import. That is, almost half of the goods imported
to Ukraine from Poland are not accounted for by Ukrainian customs authorities and fall into the
domestic market by smuggling [1, 155].
In the period of 2005-2007, the main commodity groups of Polish exports to Ukraine were
ferrous metal products, copper and aluminum products, coal, coke, plastic products, rubber, paper,
cardboard, steel, pipes, wire, perfumery, cosmetics, motor vehicles, production machines,
electrical and electrical equipment. Instead, from Ukraine to the Republic of Poland, concentrates,
iron ore, ferrous metals, chemical products, and timber were mainly exported. In subsequent years,
commodity import-export groups between Ukraine and Poland did not undergo any special
changes [7, 231].
Gradually, in the Ukrainian-Polish economic cooperation, the positive dynamics are growing in
the continuation of 2004 - 2010, for example, according to the State Statistics Committee of
Ukraine, for 2010, the volume of foreign trade in goods of Ukraine with the Republic of Poland
increased by 35.2% from the level of 2009 and amounted to $ 4576.0 million USA. The level of
Ukrainian exports to the Republic of Poland for 2010 is $ 1787.2 million. The US and compared to
the 2009 figure increased by 47.9%. Instead, the level of Polish exports to Ukraine in 2010 was $
2,788.8 million. The US and compared to the 2009 figure increased by 28.5%. The negative trade
balance for Ukraine in this period amounted to $ 1001.6 million. USA. The volumes of foreign trade
in services of Ukraine with the Republic of Poland, according to the results of 2010, increased by
15.0% from the level of the same period in 2009 and amounted to 227.1 million dollars. USA. The
level of Ukrainian export of services to the Republic of Poland in 2010 amounted to 91.5 million
dollars. The United States, and the level of Polish export of services to Ukraine - $ 135.6 million.
USA [5].
The most important Ukrainian investment projects in the Republic of Poland are: Warsaw
Automobile Plant (investor - Auto-ZAZ), metallurgical plant "Guta-Czestochowa" (investor "ISD"),
shipyard "Stodzky Gdanske" (investor - "ISD") , metal trader "Centrostal Bydgoszcz" (investor -
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"UMMC"). The most important Polish investments in Ukraine are: the ceramics building "Cessanit",
the Barlinek parquet factory, the furniture factory "New Style", the packaging factory "Ken-Pak", the
auto parts factory "Inter-Grocklin", the factory of metal processing "Polimex-Mostostal" , meat
processing plant "PKM Duda", bank "Credo", "Plus-bank" [6]. April 22-24, 2008 in the city of
Swinouust (Republic of Poland) under the patronage of Vice Prime Minister, Minister of Economy
of the Republic of Poland V.Playlaka and Vice Prime Minister of Ukraine G.Nemyria, the 1st
International Investment Forum " Ukraine: New Opportunities ". This forum, organized by the
Polish-Ukrainian Chamber of Commerce with the assistance and support of the embassy, was
devoted to the presentation of the investment potential of Ukraine and the promotion of European
integration of Ukraine. Within the framework of the forum, nine thematic sectional meetings were
held: "Energy Security of Europe", "Polish Local Self-Government Bodies and Regions of Ukraine",
"Infrastructure Development Problems", "Business Principles", "Common Agricultural Policy", "
Financial Market of Ukraine "," The Role of Mass Media and Pro-European Organizations in
Addressing the Economic Crisis "," Safety Issues in the Implementation of Mutual Trade "and"
Principles of the EU Program Eastern Partnership ".
At the current stage of development of bilateral relations, Ukraine and Poland support the
intensification of cooperation in the economic sphere. This was discussed during a large-scale
economic forum (February 3-5, 2011, Warsaw). It was then that the ways of settling the problems
associated with the return of value-added tax to enterprises with Polish capital for the exported
products were outlined, as well as some mechanisms for resolving this issue provided for in the
new Tax Code of Ukraine. The Ukrainian side requested assistance in solving the debt problem of
the Polish company "STING POLSKA Sp. z o o. "in front of the Ukrainian enterprise" NORD ".
Agreements on the exchange of information on problems of Ukrainian and Polish enterprises
through the units of the Embassy of the Republic of Poland in Ukraine [4] have been reached.
At the present stage of the development of Ukrainian-Polish economic cooperation, the
problem of the functioning of special economic zones (SEZs) in Ukraine plays an important role.
Because these zones are one of the important levers of positive influence on the intensification of
foreign trade, besides, in the Ukrainian SEZs located in the western region of the state, a
significant share of Polish capital is concentrated. For example, with 90 million dollars US
investments attracted from the Republic of Poland to the economy of the Lviv region, the SEZ
accounts for more than 20%. And 19.4 million dollars The US polish investments concentrated in
the SEZ "Yavoriv", in particular, make up almost 25% of its total capital (or 80% of foreign
investments in the SEZ), and of the 90 entities of the Yavoriv SEZ - 30 operate with the
involvement of Polish investments [1, 185].
Unlike trade in goods, trade in services between our states is relatively low, almost 10 times
less than the volume of commodity turnover. The main export articles of services from Poland to
Ukraine are transportation, construction and repair services, while from Ukraine to Poland, most of
all, except transport, exports business, professional and technical services. Moreover, in trade with
Poland, as in commodity exchange, Ukraine has a negative balance [7, 233-234].
It should also be admitted that there are certain barriers in Ukrainian-Polish trade relations.
Among them, first of all, we distinguish a number of subjective and managerial factors. In the form
of expression they can be divided into several groups. First of all, it is about low moral quality, as
well as insufficient intellectual abilities and inadequate professional skills of representatives of
domestic business (especially its management), compared with their western ones, including
Polish colleagues [1, 158].
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