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Synopsis. Handel przygraniczny rozumiany jako przekraczanie granicy przez mieszkańców danego kraju w celu dokonywa-
nia zakupów, a także skorzystania z usług, jest charakterystycznym zjawiskiem obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego. 
W strukturze zakupów w 2001 roku dominowały artykuły akcyzowe, natomiast w 2009 roku najczęściej kupowanym przez 
Polaków towarem na Ukrainie było paliwo. Dla Ukraińców wiodącą rolę w 2009 roku miały materiały budowlane i sprzęt 
gospodarstwa domowego, istotnym uzupełnieniem koszyka zakupów były towary spożywcze i przemysłowe. Uczestnikami 
handlu przygranicznego byli głównie obywatele Polski i Ukrainy, a bardzo rzadko działania w tym zakresie podejmowali 
podróżni z innych państw. W 2009 roku odnotowano pewien udział usług noclegowych i konsumpcyjnych w strukturze 
wydatków w handlu przygranicznym na pograniczu polsko-ukraińskim. Z porównania wartości zakupów dokonanych w 
ramach handlu przygranicznego przez obywateli ukraińskich w obszarach przygranicznych w Polsce i obywateli polskich 
w obszarach przygranicznych Ukrainy (2 mld zł do 400 mln zł) wynika, że dla obszarów przygranicznych pogranicza 
polsko-ukraińskiego handel stał się bardzo ważnym motorem rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Wstęp
Handel przygraniczny, rozumiany jako dokonywanie zakupów oraz korzystanie z usług w kraju 

ościennym, jest zjawiskiem rozwijającym się wzdłuż granic państw o znacznych różnicach cen i docho-
dów ludności, przy jednoczesnym braku politycznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych ograniczeń 
w przemieszczaniu się ludności przez granicę [Wang 2004]. W ostatnich 20 latach zjawisko to rozwija się 
na granicach Polski na różnym poziomie intensywności. Największe natężenie zjawiska obserwowano w 
latach 1995-2002, kiedy to odnotowano znaczne wpływy z handlu przygranicznego w skali Polski, ponieważ 
wartość zakupów dokonywanych przez cudzoziemców w Polsce była kilkukrotnie większa niż Polaków 
za granicą. Na granicy północno-wschodniej korzyści z tytułu zakupów cudzoziemców w Polsce były naj-
większe. Wydatki cudzoziemców w Polsce wynosiły rocznie od 2 do ponad 5 mld zł, a Polacy wydawali 
za granicą nie więcej niż 200 mln zł. Polska jest więc benefi cjentem netto handlu przygranicznego, co w 
szczególności ma duże znaczenie dla funkcjonowania wielu przygranicznych jednostek samorządu teryto-
rialnego, w których handel detaliczny stał się bardzo istotną sekcją gospodarki. Po 2004 roku zmniejszyło 
się natężenie handlu przygranicznego na pograniczu zachodnim i południowym, natomiast na granicy 
północno-wschodniej przygraniczna aktywność handlowa jest nadal duża. Spośród czterech odcinków 
granicznych (polsko-rosyjski, polsko-litewski, polsko-białoruski, polsko-litewski), największe natężenie 
działań w ramach handlu przygranicznego obserwuje się w strefi e pogranicza ukraińskiego. W 2009 roku 
zakupy były głównym celem przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej dla 90% obywateli polskich i dla 
78% obywateli ukraińskich. W szczególności często przekraczały granicę osoby zamieszkujące w pasie do 
50 km od linii granicznej (prawie 70% wszystkich przekroczeń obywateli polskich i ponad 69% przekroczeń 
obywateli ukraińskich). Wykorzystywanie różnic cen na towary o podobnym przeznaczeniu jest jednym z 
czynników poprawy warunków życia dla ludności zamieszkującej w strefi e pogranicza polsko-ukraińskiego.

Celem artykułu jest zbadanie zmian w zakresie struktury towarowej handlu przygranicznego na pograni-
czu polsko-ukraińskim między rokiem: 2001 i 2009, oraz wskazanie dalszych kierunków rozwoju zjawiska.

Metodyka badań
Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w artykule są dane uzyskane z ankiety skierowanej do 

osób będących uczestnikami ruchu granicznego, przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2001 roku przez funkcjo-
nariuszy GUC. Badanie przeprowadzono na wszystkich odcinkach granicznych, we wszystkie dni tygodnia, 
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przy tym dni badań nie następowały bezpośrednio po sobie, lecz były dobrane losowo w ciągu około dwóch 
miesięcy. O terminie wykonywania ankiet przeprowadzający ankietę funkcjonariusze celni byli powiadamiani w 
dniu poprzedzającym badanie. Podróżni do badania byli wybierani losowo, a przewidziana dla danego przejścia 
dzienna liczba ankiet realizowana była sukcesywnie przez całą dobę z zachowaniem proporcji wynikających 
z dobowych wahań w natężeniu ruchu [Powęska 2008]. Podstawą analizy statystycznej dla roku 2009 są 
badania handlu przygranicznego realizowane przez Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki 
Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie we współpracy Urzędem Statystycznym w Lublinie, 
a także przy wsparciu Straży Granicznej i Służby Celnej oraz władz regionalnych [Ruch graniczny… 2010].

Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim w 2001 roku.
Spośród losowo przebadanych 2166 osób w 2001 roku na przejściach granicznych odcinka ukraińskiego 
77,89% (1687 osób) stanowili podróżni z obywatelstwem ukraińskim, 20,31% (440 osób) z obywatel-
stwem polskim, a tylko 1,80% (39 osób) podróżnych pochodziło z innych krajów (tab. 1). Niezależnie 
od narodowości do towarów najczęściej przewożonych przez granicę polsko-ukraińską w 2001 roku 
należały wyroby alkoholowe oraz papierosy (tab. 2). Alkohol wysokoprocentowy przewoziło ponad 
50% Polaków, a niecałe 37% obywateli naszego kraju zakupiło na Ukrainie papierosy. Uzupełnieniem 
struktury zakupów naszych rodaków był spirytus (2,72% ankietowanych), wino (2,72%) i piwo (1,36%).  

Wśród obywateli Ukrainy również dominowały towary akcyzowe: alkohol o zawartości powyżej 
38% spirytusu (44,22% ankietowanych podróżnych), papierosy (45,88%), a także spirytus (5,04%) i wino 
(1,13%). Pozostałe grupy towarów miały mniejsze znaczenie tak dla ludności polskiej, jak i ukraińskiej 
i były przedmiotem przywozu poniżej 1% uczestników badania. Warto zaznaczyć, że najczęściej wódka 
wysokoprocentowa i papierosy znajdowały się w bagażach obywateli innych krajów przekraczających 
przez granicę polsko-ukraińską w 2001 roku.  

Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim w 2009 roku. 
W 2009 roku Polacy zakupili na Ukrainie towary o łącznej wartości prawie 400 mln zł, natomiast Ukraińcy 
w Polsce wydali na zakupy blisko 2 mld zł (tab. 3 i 4). Biorąc pod uwagę fakty: 1) pięciokrotność wydatków 
obywateli ukraińskich w Polsce w stosunku do wydatków Polaków na Ukrainie, 2) wartość zakupów Ukraiń-
ców wynosząca 2 mld zł, 3) zwiększony popyt na towary w placówkach polskiego handlu, w szczególności w 
obszarach przygranicznych, można stwierdzić, że handel przygraniczny jest istotnym czynnikiem rozwoju na 
pograniczu polsko-ukraińskim, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego położonych w sąsiedztwie 
przejść granicznych i przy drogach dojazdowych do tych przejść. W strukturze zakupów dokonywanych przez 
obywateli Polski na Ukrainie dominowało paliwo. Łącznie w 2009 roku na ten artykuł wydatkowano ponad 
203 mln zł, co stanowiło około 53% wszystkich wydatków Polaków na Ukrainie.

Istotne miejsce w strukturze zakupów naszych rodaków u południowo-wschodniego sąsiada zajmowały 
także wyroby alkoholowe (45 mln zł), cukiernicze (38 mln zł), używki i napoje bezalkoholowe (13,5 mln 
zł), wyroby tytoniowe (11,5 mln zł), a także warzywa, owoce i ich przetwory (ponad 6 mln zł). Należy 
również zauważyć pewien udział artykułów przemysłowych w strukturze wydatków Polaków na Ukra-
inie, w szczególności dotyczyło to branży tekstylnej i obuwniczej (10 mln zł) oraz artykułów do wystroju 
mieszkań (4,5 mln zł). Istotne miejsce w strukturze wydatków Polaków na Ukrainie miały usługi: na hotele 

Tabela 1. Struktura narodowościowa ankietowanych na pograniczu polsko-ukraińskim w  2001 r.
Table 1. Nationality structure of the respondents in the Polish-Ukrainian borderlands in 2001
Wyszczegól-
nienie/
Specifi cation

Obywatele/Citizens Sąsiedzi Polski/
Polish neighbours

Obywatele/Citizens Razem/
TotalWNP nie 

będący sąsia-
dami Polski/
CIS who are 
not Polish 
neighbours

UE nie będący 
sąsiadami 

Polski/
EU who are 
not Polish 
neighbours

Europy 
Środkowej/
of Central 

Europe
Polski/
Polish

Ukrainy/
Ukrainian

członkowie 
UE/mem-
bers of UE

pozosta-
li/other

Liczba 
ankietowanych 
osób/Number 
of respondents

440 1687 7 13 14 4 1 2166

% ankietowanej 
populacji/Share 
of respondents

20,31 77,89 0,32 0,60 0,65 0,18 0,05 100

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Tabela 2. Przewożone do Polski w ramach handlu przygranicznego towary na pograniczu polsko-ukraińskim 
a narodowość w  2001 roku
Table 2.Goods brought to Poland within the framework of cross-border shopping in the Polish-Ukrainian 
borderlands, and nationality, in 2001
Towar/Goods Obywatele/Citizens Pozostali/

OtherPolski/Polish Ukrainy/Ukrainian
liczba/
number

% liczba/
number

% liczba/
number

%

Liczba ankietowanych osób/ Number of 
respondents 440 100 1687 100 39 100

Alkohole  powyżej 38%/Alcohol above 38% 234 53,18 746 44,22 23 58,98
Papierosy/Cigarettes 161 36,59 774 45,88 10 25,64
Spirytus/Spiritus 12 2,72 85 5,04
Wino/Wine 12 2,72 19 1,13 2 5,13
Piwo/Beer 6 1,36 2 0,12
Alkohole poniżej 38%/Alcohol below 38% 1 0,06
Odzież i obuwie/Clothing and footwear 6 0,35
Sprzęt AGD i RTV/Household appliances and 
audio-visual equipment 1 0,23 1 0,06 1 2,56

Materiały budowlane/ Construction materials 1 0,06 3 7,69 
Wyroby z drewna/Products from bimber 1 0,23 3 0,18
Nabiał/Dairy products 1 0,23
Artykuły spożywcze/Other food products 2 0,45 14 0,83
Perfumy/Perfume 1 0,06
Meble/Furniture 1 2,56
Szkło i ceramika/Glass and pottery 1 0,06 1 2,56
Wyroby elektroniczne/Electronic products 1 0,06
Inne artykuły/Other articles 8 1,82 6 0,36 1 2,56
Pozostałe/Other 2 0,45 6 0,36
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

i usługi noclegowe wydatkowali Polacy w 2009 roku na Ukrainie 10 mln zł, a na usługi gastronomiczne 
prawie 13,5 mln zł. Główną przyczyną kupowania przez Polaków wielu towarów na Ukrainie była ich 
niższa cena za wschodnią granicą. Wybór tańszych towarów wynikał także z niskich dochodów oraz chęci 
poczynienia oszczędności w budżetach domowych, w szczególności tych Polaków, którzy zamieszkują 
niedaleko od przejść granicznych.    

W koszyku zakupów ludności ukraińskiej w Polsce w 2009 roku dominowały artykuły przemysłowe: 
w tym największy udział miały materiały budowlane, artykuły do wystroju wnętrz, sprzęt gospodarstwa 
domowego oraz części i akcesoria do środków transportu. Łącznie te cztery grupy towarów stanowiły ponad 
70% wartości wszystkich zakupów obywateli Ukrainy w Polsce. Sprzedaż Ukraińcom materiałów budow-
lanych za ok. 800 mln zł, artykułów do wystroju mieszkań za 100 mln zł, sprzętu gospodarstwa domowego 
za 330 mln zł, a części samochodowych za ok. 250 mln zł dokonywała się najczęściej w placówkach handlu 
detalicznego i hurtowego zlokalizowanych w dogodnym dla ludności ukraińskiej miejscach położonych 
w sąsiedztwie granicy i wzdłuż tras dojazdowych do przejść. Ukraińcy kupowali w Polsce także artykuły 
spożywcze, głównie mięso i jego przetwory (180 mln zł) oraz warzywa, owoce i ich przetwory (43,5 mln 
zł). Mniejsze, aczkolwiek istotne znaczenie miały także kupowane przez Ukraińców w Polsce artykuły 
przemysłu lekkiego i kosmetycznego. W 2009 roku na zakup kosmetyków i środków czystości Ukraińcy 
wydatkowali w Polsce ponad 72 mln zł, a na odzież i obuwie 96 mln zł. Handel przygraniczny stymulował 
również rozwój hotelarstwa i gastronomii w strefi e przygranicznej, ponieważ na usługi noclegowe Ukra-
ińcy wydali w 2009 roku w Polsce około 13,5 mln zł, a na usługi gastronomiczne 22,5 mln zł. Na strukturę 
towarową zakupów dokonywanych przez Ukraińców w Polsce wpływ miały braki w zaopatrzeniu na rynku 
ukraińskim oraz w mniejszym stopniu, różnice cen. Powyższe dane statystyczne jednoznacznie wskazują, 
że przepływ towarów przez granicę dynamizuje rozwój handlu w obszarach przygranicznych pogranicza 
polsko-ukraińskiego. Uzyskiwane środki fi nansowe w postaci opłat i podatków z tytułu działalności han-
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Tabela 3. Struktura towarowa zakupów obywateli polskich w ramach handlu przygranicznego na Ukrainie w 2009 r.
Table 3. Commodity structure of purchases made by Polish citizens in Ukraine within the framework of cross-
border shopping in 2009
Towar/usługa/Product/service Wartość zakupu towaru 

przez obywateli Polski na 
Ukrainie [tys. zł]/Value of 
the product purchased by 
Polish citizens in Ukraine 

[thous. PLN]

Udział procentowy danego towaru 
w ogólnej puli zakupów Polaków 
na Ukrainie [%]/Percentage share 

of the given product in the total 
volume of goods purchased by 

Poles in Ukraine [%]
Wydatki ogółem/Expenses in general 381 129,4 100
Warzywa, owoce i ich przetwory/Vegetables, 
fruits and preserves 6 212,6 1,63

Wyroby cukiernicze/Confectionery 37 736,7 9,90
Kawa, herbata, kakao i napoje bezalkoholowe/
Coffee, tea, cocoa and non-alcoholic 13 704,5 3,60

Pozostałe zakupy żywnościowe/Other ford 
products 2260,9 0,59

Napoje alkoholowe/Alcoholic drinks 45 675,5 11,99
Wyroby tytoniowe/Tabacco products 11 508,2 3,02
Odzież i obuwie/Clothing and footwear 10 436,2 2,74
Artykuły do wystroju mieszkań/Articles for 
decor of apartment 4 469,8 1,17

Części i akcesoria do środków transportu/
Accessories for transport vehicles 817,0 0,21

Paliwo/Fuel 203 551,8 53,41
Pozostałe artykuły nieżywnościowe/Other non-
food products 2 144,7 0,56

Wydatki na usługi noclegowe/Accommodation 
expenses 10 138,1 2,66

Wydatki na usługi gastronomiczne/Gastronomic 
servicies expenses 13 759,0 3,61

Pozostałe wydatki/Other expenses 18714,3 4,91
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ruch graniczny… 2010
Source: own study based on Ruch graniczny...  2010

dlowej, powstawanie dodatkowych miejsc pracy w handlu oraz w związanych z handlem sekcjach: trans-
porcie, zaopatrzeniu, produkcji rolniczej i przemysłowej powoduje, że handel przygraniczny jest istotnym 
czynnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali lokalnej i regionalnej.

Przyszłość handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim
Istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że handel przygraniczny nadal będzie rozwijał się na 

pograniczu polsko-ukraińskim. Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi zjawiska należą: (1)
zróżnicowane tempo rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce i na Ukrainie, trudności gospodarcze 
w obszarach peryferyjnych, jakimi są obszary przygraniczne, brak innych motorów rozwoju społeczno-
-ekonomicznego w sąsiedztwie granicy, odmienności w zakresie systemów podatkowych w sąsiadujących 
krajach, a także powszechna akceptacja zjawiska wśród społeczności przygranicznych oraz  bliskość 
kulturowa ludności zamieszkującej po obu stronach granicy.  Te i inne czynniki czynią bardzo prawdo-
podobnym dalszy rozwój handlu przygranicznego. W przyszłości, tak jak i obecnie, zjawisko to będzie 
miało zasięg lokalny, jednakże w obszarach, gdzie będzie się rozwijać spełniać będzie wiele funkcji 
społecznych i gospodarczych.
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Tabela 4. Struktura towarowa zakupów obywateli ukraińskich w Polsce w ramach handlu przygranicznego w 2009 r.
Table 4. Commodity structure of purchases made by Ukrainian citizens in Poland within the framework of cross-
border trade in 2009
Towar/usługa/
Product/service

Wartość zakupu  
towaru przez obywateli 
ukraińskich w Polsce 
[tys. zł]/Value of the 

product purchased by 
Ukrainian citizens in 
Poland [thous. PLN]

Udział procentowy danego 
towaru w ogólnej puli 

zakupów Ukraińców w Polsce 
[%]/Percentage share of the 

given product in the total 
volume of goods purchased by 

Ukrainians in Poland [%]
Wydatki ogółem/Expenses in general 1 981 346,1 100
Mięso i wyroby mięsne/Meat and meat products 180 693,9 9,12
Warzywa, owoce i ich przetwory/Vegetables, fruits 
and preserves 43 589,2 2,21

Pozostałe zakupy żywnościowe/Other food-
products 31 206,0 1,57

 Środki czystości i kosmetyki/Household detergents 
and cosmetic products 72 308,8 3,65

Odzież i obuwie/Clothing and footwear 95 956,0 4,84
Artykuły do wystroju mieszkań/Articles for decor 
of apartment 109 208,9 5,51

Materiały budowlane/Construction materials 779 749,7 39,35
Sprzęt AGD i RTV/Household appliances and 
audio-visual equipment 332 493,3 16,78

Części i akcesoria do środków transportu/ 
Accessories for transport vehicles 244 420,3 12,34

Paliwo/Fuel 9 394,4 0,47
Pozostałe artykuły nieżywnościowe/Other non-
food products 45 555,4 2,30

Wydatki na usługi noclegowe/Accommodation 
expenses 13 701,7 0,69

Wydatki na usługi gastronomiczne/Gastronomic 
servicies expenses 22 593,8 1,14

Pozostałe wydatki/Other expenses 474,7 0,03
Źródło: opracowanie na podstawie Ruch graniczny… 2010
Source: own study based on Ruch graniczny… 2010

Wnioski
Analiza materiału statystycznego pozwala na sformułowanie następujących wniosków. 

1. Najczęściej przywożonymi w ramach handlu przygranicznego towarami przez granicę polsko- 
ukraińską w 2001 roku były artykuły akcyzowe: w tym wódka i inne alkohole wysokoprocentowe, 
papierosy, wino i piwo. 

2. W 2009 roku w handlu przygranicznym prowadzonym przez obywateli Polski nadal duże znaczenie 
miały artykuły akcyzowe i spożywcze, jednakże najczęściej kupowanym towarem było paliwo. Struktura 
zakupów ludności ukraińskiej w obszarach przygranicznych pogranicza polsko-ukraińskiego była bardziej 
zróżnicowana. Choć wiodącą rolę spełniały materiały budowlane i sprzęt gospodarstwa domowego, to 
artykuły spożywcze i przemysłowe były istotnym uzupełnieniem koszyka zakupów Ukraińców w Polsce.

3. Można powiedzieć, że zjawisko handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim miało 
zasięg lokalny, ponieważ jego uczestnikami byli głównie obywatele Polski i Ukrainy, a bardzo rzadko 
działania w tym zakresie podejmowali podróżni z innych krajów. 

4. W 2009 roku odnotowano pewien udział usług noclegowych i konsumpcyjnych w strukturze wydat-
ków w handlu przygranicznym na pograniczu polsko-ukraińskim.  

5. Z porównania wartości zakupów dokonywanych przez Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce 
wynika, że Polska jest benefi cjentem netto handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim.

6. Handel przygraniczny, poprzez zwiększony popyt na towary branży spożywczej, i przemysłowej, 
stymuluje rozwój handlu, który stopniowo staje się jednym z istotniejszych czynników rozwoju 
społeczno-ekonomicznego obszarów położonych w strefi e oddziaływania granicy. 
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Summary
Cross-border trade, understood as citizens of one country crossing the border in order to shop and use services, 

is a phenomenon characteristic of the Polish-Ukrainian borderlands. In 2001, excise goods were at the top of the 
purchasing structure, whereas in 2009 what was bought most frequently by Poles in Ukraine was fuel. In 2009, for 
Ukrainians building materials and home appliances played the most important role, and foodstuffs and manufactured 
goods constituted an important supplement to their shopping. The participants in the cross-border trade were 
mainly Polish and Ukrainian citizens, tourists from other countries only rarely engaged in this activity. In 2009, 
accommodation and consumer services had a share in the structure of expenditure in cross-border trade in the Polish-
Ukrainian borderlands. A comparison between the value of shopping done in the framework of cross-border trade 
by Ukrainian citizens in the borderlands of Poland and by Polish citizens in the borderlands of Ukraine (2 billion 
zlotys against 400 million zlotys) shows that trade became a signifi cant driving force behind the socio-economic 
development in the Polish-Ukrainian borderlands.    
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