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Synopsis. W pracy przedstawiono analizę wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a 
Ukrainą w latach 2000-2010. W analizowanym okresie eksport wzrósł czterokrotnie, a import aż czternastokrotnie. 
Tempo wzrostu zarówno eksportu, jak i importu było bardzo zróżnicowane. Najlepsze wyniki wymiany towarowej 
produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą osiągnięto w 2008 r. – eksport wzrósł o 82%, a import o 94%, osiągając 
odpowiednio: 620 i 321 mln USD. W 2009 r., ze względu na kryzys światowy zarówno eksport, jak i import obni-
żyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 30%. W 2010 r. odnotowano ponowną poprawę wyników handlu 
zagranicznego żywnością z Ukrainą. Eksport wzrósł o 7%, a import o 28%.
Dodatkowo przeprowadzona wskaźnikowa ocena konkurencyjności polskich producentów żywności na rynku Ukrainy, 
w oparciu o dwa wskaźniki konkurencyjności: wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) i wskaźnika 
Lafay’a (LFI), pokazała że polscy producenci żywności są konkurencyjni na ukraińskim rynku w eksporcie takich 
produktów rolno-spożywczych, jak: żywe zwierzęta, mięso i podroby, świeże owoce i warzywa.

Wstęp
Ukraina jest drugim co do wielkości wymiany handlowej, po Rosji partnerem gospodarczym Polski 

spośród krajów WNP1, z którym w ostatnich latach prowadzimy ożywioną wymianę handlową. Udział 
Ukrainy w obrocie towarowym Polski wynosi ponad 2%, w tym w polskim eksporcie prawie 4%, a w 
imporcie nieco ponad 1%. Ukraina jest dla Polski 8. partnerem handlowym w eksporcie i 22 w imporcie 
[www.mg.gov.pl]. Wśród głównych partnerów handlowych Ukrainy, Polska zajmuje w eksporcie 4 
miejsce z udziałem ponad 3%, a w imporcie 5 miejsce z udziałem 5%. Według danych GUS w 2009 r. 
wzajemne obroty handlowe pomiędzy Polską a Ukrainą wyniosły 4,5 mld USD (spadek w stosunku do 
2008 r. o 48%), w tym polski eksport 3,4 mld USD (spadek o prawie 47%), a import z Ukrainy – 1,1 
mld USD (spadek o 52%). Tak głęboki spadek obrotów handlowych z Ukrainą w 2009 r. był wynikiem 
światowego kryzysu gospodarczego, który dotkliwie zaznaczył się na Ukrainie. W 2010 roku nastąpiła  
wyraźna poprawa i stabilizacja sytuacji gospodarczej na Ukrainie. Udział eksportu produktów rolno-
-spożywczych w globalnym eksporcie z Polski na Ukrainę wzrósł w ostatnich latach z 8% w 2001 r. do 
13% w 2009 r., zaś import w analogicznym okresie wzrósł z 8 do 18%. 

Materiał badawczy
W artykule wykorzystano niepublikowane dane Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

(CAAC), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
na podstawie których przeprowadzono analizę handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 
latach 2000-2010 pomiędzy Polską a Ukrainą.

1 WNP – obecnie pełnoprawnymi członkami WNP jest tylko siedem krajów postradzieckich: Armenia, Białoruś, Kazach-
stan, Kirgizja, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Trzy kraje - Azerbejdżan, Mołdowa i Ukraina mają status obserwatorów, 
a Turkmenistan od 2005 r. jest krajem stowarzyszonym z WNP. Do niedawna status członka pełnoprawnego miała 
również Gruzja, jednak po wydarzeniach z sierpnia 2008 r., wycofała się z prac WNP. 
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Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski z Ukrainą w latach 2000-2010 odznaczał 

się wysoką dynamiką wzrostu. Eksport zwiększył się w tym okresie czterokrotnie: z 122 do 620 mln 
USD w 2008 r. (w 2010 r. –  468 mln USD), zaś import aż czternastokrotnie: z 22 do 321mln USD 2008 
r. (w 2010 r. – 274 mln USD). W analizowanym okresie saldo handlu zagranicznego produktami rolno-
-spożywczymi z Ukrainą było dodatnie. W latach 2000-2006 utrzymywało się ono na poziomie ok. 100 
mln USD, a od 2007 r. wykazuje tendencję wzrostową. W 2008 r. nadwyżka eksportu nad importem 
wyniosła 300 mln USD, a w kolejnych latach było to ok. 200 mln USD. 

122
160

192

340

620

436
468

22

321
274

213

6742

165

194

100
118 125

175

299

223

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010*

Eksport

Import

Saldo

Rysunek 1 .  Polski  handel 
zagraniczny produktami rolno-
spożywczymi z Ukrainą [mln USD]
Figure 1. The Polish foreign trade 
with agro-food products with 
Ukraine [mln USD]
* dane wstępne/preliminary data
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie niepublikowanych 
danych Centrum Analitycznego 
Administracji Celnej (CAAC)
Source: own study based on 
unpublished CAAC data

Tabela 1.  Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi  [mln USD]
Table 1. Results of the Polish foreign trade with agro-food products [mln USD]
Wyszczególnieni/
Specifi cation

Handel zagraniczny/Foreign trade [mln USD]
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Eksport produktów 
rolno-spożywczych/
Export of agro-food 
products

2 522,0 4 518,6 6 483,6 8 772,2 10 556,2 13 575,9 16 822,1 15 659,4 17 599,9

-  w tym do WNP/in 
this to CIS 456,5 650,7 848,0 1 080,5 1 081,5 1 187,6 1 608,5 1 399,7 1 817,1

-  na Ukrainę/to 
Ukraine 122,4 160,7 174,1 192,2 220,1 340,6 620,3 436,4 467,7

Import produktów 
rolno-spożywczych// 
Import of agro-food 
products

3 170,0 4 012,9 5 453,1 6 712,1 7 962,8 10 877,9 14 851,2 12 658,5 14 220,7

- w tym ze WNP/
in this  from CIS 93,5 89,5 112,3 169,2 235,6 304,1 448,8 329,9 399,0

- z Ukrainy/from 
Ukraine 21,8 41,9 58,8 66,6 132,2 164,8 321,3 213,5 273,7

Saldo handlu 
zagranicznego prod. 
rolno-spożywczymi/
Balance of foreign 
trade with agro-food 
products

-648,0 505,7 1 030,5 2 060,1 2 593,4 2 698,0 1 970,9 3 000,9 3 379,2

- w tym ze WNP/in 
this with  CIS 363,0 561,2 735,7 911,3 845,9 883,5 1 159,7 1 069,8 1 418,1

- z Ukrainą/with 
Ukraine 100,6 118,8 115,3 125,6 87,9 175,8 299,0 222,9 194,0

* dane wstępne/preliminary data
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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Wskaźnik pokrycia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy eksportem tych produktów na 
Ukrainę (TC – Trade Coverage) w latach 2000-2010 był bardzo korzystny, jednak z roku na rok ulegał obni-
żeniu (w 2000 r. – wyniósł 5,61, w 2003 r. – 3,83, w 2007 r. – 2,07, w 2010 r. – 1,71). W analogicznym okresie 
wskaźnik TC pokrycia importu żywności do Polski eksportem był zdecydowanie niższy (wzrósł z 0,80 do 1,24).

Mimo tak dużego wzrostu obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą, ich zna-
czenie w ogólnym bilansie handlu zagranicznego żywnością Polski jest niewielkie i ciągle zmniejsza się 
na rzecz krajów UE. Udział eksportu produktów rolno-spożywczych na Ukrainę w ogólnym eksporcie 
żywności z Polski w latach 2000-2010 zmniejszył się o połowę z 4,8 do 2,6%, natomiast udział importu 
z Ukrainy jest nieznaczny, chociaż w ostatniej dekadzie wzrósł prawie trzykrotnie: z 0,7 do 2%. 

W strukturze polskiego eksportu na Ukrainę od lat dominują świeże owoce i warzywa (głównie 
jabłka), mięso i jego przetwory oraz wyroby cukiernicze. W 2010 r. największe wpływy uzyskano ze 
sprzedaży świeżych owoców – ok. 100 mln USD (w tym 50 mln USD ze sprzedaży jabłek) oraz wyro-
bów czekoladowych i ciastkarskich – ok. 44 mln USD. Eksport mięsa wieprzowego w 2010 r. wyniósł 
ok. 32 tys. ton o wartości ok. 47 mln USD (podobnie jak w roku poprzednim, lecz mniej niż w 2008 r. 
– 78 tys. ton). Wpływy z eksportu pasz dla zwierząt oraz przetworów owocowo-warzywnych wyniosły 
odpowiednio: 37 i 25 mln USD. Import żywności z Ukrainy dotyczy głównie surowców i półfabrykatów, 
tj.: nasion rzepaku, tłuszczów roślinnych, zbóż oraz produktów zbożowych. W 2010 r. największą kwotę 
wydatkowano na zakup nasion rzepaku na Ukrainie – 56 mln USD oraz tłuszczów roślinnych – ok. 48 
mln USD. Ukraina jest drugim co do wielkości światowym producentem nasion słonecznika. W ostatnich 
latach obserwuje się także dynamiczny wzrost produkcji nasion rzepaku w tym kraju.

Sama analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski z Ukrainą jest niewystarcza-
jąca do oceny szans i perspektyw rozwoju polskiego eksportu żywności na rynek ukraiński. Niezbędna jest 
analiza ujawnionych przewag komparatywnych (RCA – Revealed Comparative Adventage), które mówią 
o konkurencyjności eksportowanych produktów na rynku importera [Szczepaniak 2009]. Wskaźniki RCA 
obliczono według wzoru:

RCA1 = 
Xij
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gdzie: 
Xij – eksport i-tego produktu przez dany kraj na rynek m,  
Xiw – światowy eksport i-tego produktu na rynek m. 

Gdy wskaźnik RCA przyjmuje wartości większe od 1 (udział danej grupy towarów w eksporcie 
omawianego kraju jest wyższy od odpowiedniego udziału w światowym eksporcie) – badany kraj ma 
ujawnione przewagi komparatywne w eksporcie na określony rynek. Gdy wskaźnik przyjmuje wartości 
mniejsze od 1 (udział danej grupy towarów w eksporcie omawianego kraju jest niższy niż udział tej grupy 
w eksporcie światowym) – badany kraj nie ma ujawnionych przewag komparatywnych w eksporcie na 
określony rynek oraz wskaźnika Lafay’a (LFI). Wskaźnik Lafay’a obliczono według wzoru: 
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gdzie: 
Xi

j – eksport j-tego produktu przez dany kraj i,  
Mi

j – import j-tego produktu przez dany kraj i. 
Jeżeli wartość wskaźnika Lafay’a jest większa od zera, oznacza, że Polska ma silną pozycję konku-

rencyjną w handlu daną grupą towarów z analizowanym krajem, jeżeli zaś mniejsza od zera – Polska 
ma słabą pozycję konkurencyjną.

Wskaźnik RCA pokazuje, czy badany kraj ma przewagi komparatywne w eksporcie danego towaru 
(grupy towarów) na wybrany rynek. Wskaźnik Lafay’a bazuje na wzajemnej relacji eksportu i importu 
danego kraju. Wartość wskaźnika jest pochodną salda obrotów handlowych dla danej grupy towarów. Im 
większa nadwyżka, tym wyższa wartość wskaźnika Lafay’a, a im większy defi cyt tym niższa jego wartość. 

Istnienie przewag komparatywnych (RCA>1) oraz dodatnia wartość wskaźnika Lafay’a świadczą 
o silnej pozycji konkurencyjnej określonych wyrobów na wybranym rynku. Wykorzystanie obydwu 
wskaźników, tj. RCA i Lafay’a pozwala w sposób bardziej miarodajny dokonać oceny konkurencyjności 
poszczególnych produktów na rynkach zagranicznych.
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Tabela  2.  Wskaźniki (RCA) i Lafay’a w handlu Polski z Ukrainą w latach 2001 i 2008
Table 2. Indicators (RCA) and Lafay ’ and in the trade of Poland with Ukraine in years 2001 and 2008
Wyszczególnienie/Specifi cation Wskaźnik/Indicato

RCA Lafay’a
2001 2008 2001 2008

Żywiec/Livestock 0,28 5,71 -0,05 2,36
Mięso i podroby jadalne/Meat and meat products 0,97 3,31 0,52 16,39
Ryby/ Fish - 0,05 -0,44 0,18
Produkty mleczarskie/Milk products 4,18 1,19 -7,89 0,52
Produkty uboczne/By-products 0,58 0,75 -1,65 -0,60
Bulwy, kwiaty/Tubers, fl owers 0,75 1,51 0,13 0,87
Warzywa/Vegetables 0,71 3,81 -0,41 3,36
Owoce/Fruits 0,95 2,92 -1,41 5,13
Kawa, herbata, przyprawy/Coffee, tea, spices 3,33 1,01 3,87 1,19
Zboża /Cereal crops - 0,05 -1,40 -9,54
Produkty młynarskie/Miller's products 0,14 1,02 0,08 0,26
Oleiste/Oil 0,63 0,46 -0,39 -16,39 
Zagęszczacze/Thickenings 1,26 0,49 -0,04 0,10
Materiały roślinne/Plant materials - 1,95 - -0,03
Tłuszcze i oleje/The canailles and oils 1,00 0,04 -1,77 -6,83
Przetwory z mięsa i ryb/Preserves of the meat and fi sh 1,95 0,49 1,69 0,55
Cukry i przetwory/Sugars and preserves 6,20 1,03 11,33 -0,14
Kakao i przetwory/The cocoa and preserves 3,96 1,10 3,59 1,58
Przetwory zbożowe/Cereal preserves 2,71 1,18 0,90 0,34
Przetwory owocowo-warzywne/Preserves owocowo-warzywne 2,34 0,89 1,34 1,41
Różne przetwory/Different preserves 3,01 1,06 3,42 3,00
Napoje/Drinks 0,02 0,07 0,02 -0,60
Pasze dla zwierząt/ Fodders of animals 0,80 3,11 -11,64 -1,77
Tytoń i wyroby tytoniowe/The tobacco plant and tobacco products 0,19 0,10 0,22 0,17
Rolne/Agricultural 1,88 1,26 - -
Źródło/Source: Ambroziak  2009 

W latach 2001-2008 pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie produktów rolno-spożywczych na Ukrainę 
systematycznie się pogarszała. Wskaźnik RCA uległ obniżeniu z 1,88 do 1,26. W 2006 r. Polska utraciła przewagi 
komparatywne na rynku Ukrainy (RCA=0,87). Mimo to, już w 2008 r. sytuacja uległa poprawie i wskaźnik RCA 
wyniósł 1,26. W 2008 r. blisko 83% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na Ukrainę (w 
10 sekcjach Taryfy Celnej) miało przewagi komparatywne, a handel wyrobami tych sekcji towarowych charak-
teryzował się nadwyżką eksportu nad importem. W 2008 r. Polska miała przewagi komparatywne w eksporcie 
na Ukrainę i silną pozycję konkurencyjną na tym rynku w następujących grupach towarów: żywe zwierzęta, 
świeże owoce i warzywa, mięso i podroby, pasze dla zwierząt. Brak przewag komparatywnych cechował na-
tomiast polski eksport na Ukrainę następujących towarów: nasion roślin oleistych, zbóż oraz olejów roślinnych 
[Tereszczuk 2009].

Dopełnieniem analizy konkurencyjności jest określenie zmian tych wskaźników w latach 2001-2008, przy 
czym istotne są te sytuacje, w których zmiany wartości obydwu wskaźników miały ten sam kierunek (wzrost i 
spadek). Pomijamy przypadki, w których kierunki zmian wartości analizowanych wskaźników były rozbieżne. 
W latach 2001-2008 zaszły wyraźne zmiany w poziomie konkurencyjności polskich produktów rolno-spo-
żywczych na rynku ukraińskim. W analizowanym okresie Polsce udało się osiągnąć przewagi komparatywne 
w eksporcie m.in. mięsa i podrobów, żywych zwierząt, pasz, świeżych owoców i warzyw oraz żywych roślin. 
Należy podkreślić, że mięso i podroby stanowiły w 2008 r. ponad 1/3 polskich dostaw na rynek ukraiński. 

Handel zagraniczny Ukrainy produktami rolno-spożywczymi
Ukraina ma potencjalnie bardzo duże możliwości rozwoju produkcji rolnej i mogłaby stać się zna-

czącym eksporterem żywności. Najważniejszym produktem eksportowym są: zboża, tłuszcze roślinne i 
nasiona roślin oleistych. W ostatnich latach eksport zbóż podlegał dużym wahaniom, na co wpływ miała 
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przede wszystkim sytuacja rynkowa i wielkość produkcji (w 2008 r. – 53 mln t, w 2009 r. – 46 mln t, w 
2010 r. – ok. 40 mln t) oraz ustanowione w 2010 r. kontyngenty eksportowe, które zostały przedłużone 
na 2011 r. Głównym towarem eksportowym Ukrainy jest pszenica, której rocznie sprzedaje się ok. 4,5 
mln ton. Największy eksport tego zboża miał miejsce w latach 2008-2009 i wyniósł ok. 9 mln t. W mi-
nionej dekadzie udział Ukrainy w światowym eksporcie pszenicy był w granicach 5%, lecz prognozy 
wykazują wzrost do 7-8% do 2018 r. Należy również zaznaczyć, że Ukraina jest ważnym światowym 
eksporterem jęczmienia z 25-27% udziałem wśród głównych eksporterów oraz nasion słonecznika i oleju 
słonecznikowego (ponad 40% udziału w światowym eksporcie), a także czołowym eksporterem ziarna 
rzepaku. W 2006 r. eksport rzepaku wyniósł ok. 483 tys. t, a w 2009 r. ukształtował się już na poziomie 
ok. 2,5 mln t (27% światowego eksportu). Przewiduje się, że w kolejnych latach Ukraina będzie ekspor-
tować ok. 3 mln ton rzepaku rocznie, co daje jej drugą co do wielkości pozycję światowego eksportera 
rzepaku (po Kanadzie). 

Import produktów rolno-spożywczych Ukrainy dotyczy głównie produktów przetworzonych i jest 
bardziej zróżnicowany niż eksport. Największe kwoty Ukraina wydatkuje na zakup za granicą tytoniu i 
przetworów spożywczych oraz drobiu. Kraje UE i Rosja są głównymi dostawcami żywności na Ukrainę. 
Udział UE w globalnym imporcie Ukrainy stanowi ok. 42%, a Rosji 14%. Udział pozostałych krajów WNP 
jest stabiln – na poziomie ok. 8%.

Według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy obroty handlu zagranicznego produktami 
rolno-spożywczymi Ukrainy w 2010 r. osiągnęły wartość ok. 16 mld USD (przy wzroście o ok. 11% w 
stosunku do 2009 r.), eksport wyniósł 10 mld USD (wzrost o 5%), a import 6 mld USD (wzrost o 16%). 
Ukraina ma defi cyt w handlu zagranicznym takimi produktami rolno-spożywczymi, jak: mięso i przetwory 
mięsne, ryby, świeże owoce i warzywa, kawa i herbata, przetwory owocowo-warzywne, przetwory spo-
żywcze oraz tytoń. Jest to szansa dla polskich producentów, aby wypełnić istniejące luki i aby wprowadzić 
na ten rynek polskie produkty. Ukraina zaś ma duże nadwyżki w produkcji nasion oleistych i tłuszczów 
roślinnych, a także produktów mleczarskich oraz zbóż i produktów zbożowych, które po spełnieniu odpo-
wiednich wymogów jakościowych mogłyby być eksportowane na rynek UE, w tym do Polski.

Analiza konkurencyjności ukraińskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w oparciu o wskaź-
nik RCA [Ambroziak 2009] wykazała, że w 2009 r. największe ujawnione przewagi komparatywne 
występowały w eksporcie zbóż, nasion roślin oleistych, olejów roślinnych. Również najwyższa wartość 
wskaźnika Lafay’a występowała w handlu zbożami, nasionami roślin oleistych i tłuszczami roślinnymi. 

Polska i Ukraina mają ujawnione przewagi komparatywne w zupełnie innych produktach. Oznacza to, 
że zarówno Polska na Ukrainie, jak i Ukraina w Polsce mogą handlować niektórymi swoimi produktami 
rolno-spożywczymi, wzajemnie się uzupełniając.

Podsumowanie
Mimo stopniowego zmniejszania się załamania w handlu z Ukrainą, które nastąpiło w 2009 r., ob-

roty produktami rolno-spożywczymi w 2010 r. (741 mln USD) nie osiągnęły jeszcze wyników sprzed 
kryzysu gospodarczego (942 mln USD w 2008 r.), ale widoczne jest wyraźne ożywienie. Przywrócenie 
przedkryzysowych wyników handlu zagranicznego będzie zadaniem trudnym i zależeć będzie od wielu 
czynników, m.in.: od tempa wychodzenia ukraińskiej gospodarki z kryzysu, z ograniczonego dostępu dla 
niektórych polskich produktów żywnościowych do rynku ukraińskiego. Mimo nienajlepszych średnio-
okresowych perspektyw, warto odnotować umocnienie pozycji Polski w ukraińskim handlu zagranicznym. 
Choć import z Polski produktów rolno-spożywczych zwiększa się nieco wolniej od średniej dynamiki 
wzrostu dostaw towarów na Ukrainę, to w porównaniu z innymi czołowymi europejskimi eksporterami 
zaopatrującymi rynek ukraiński, dostawy z Polski wzrastają bardzo dynamicznie. Równocześnie tempo 
wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski utrzymuje się na poziomie prze-
kraczającym średnią dynamikę wzrostu sprzedaży ukraińskich towarów za granicę. W rezultacie Polska 
dla Ukrainy jest jednym z ważniejszych partnerów gospodarczych i handlowych. 

Ukraina jest jednym z najprężniej rozwijających się krajów Wschodniej Europy, z potencjalnie bardzo 
dużymi możliwościami rozwoju produkcji rolno-spożywczej. W ostatniej dekadzie rolnictwo Ukrainy 
przeszło radykalne zmiany w strukturze własności ziemi i wymianie handlowej z zagranicą. Produkcja 
rolna jest jednak na niskim poziomie i nie może odzyskać swojej świetności z pierwszej połowy lat 90. 
XX w. Cały sektor rolno-spożywczy wymaga modernizacji i sporych nakładów inwestycyjnych. Jest to 
szansa dla naszych przedsiębiorców, aby rozwijać swoją działalność na rynku ukraińskim i inwestować 
w branżę rolno-spożywczą [Dzun, Tereszczuk 2009]. 

Polska ma silną pozycję konkurencyjną na rynku ukraińskim w eksporcie następujących towarów 
rolno-spożywczych: mięso i podroby, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, pasze dla zwierząt. 
Trudno jest prognozować jak będzie rozwijał się handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 
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pomiędzy Polską a Ukrainą w najbliższym czasie i jak będzie się zmieniać konkurencyjność naszych 
przedsiębiorców na tym rynku. Na pewno należy większy nacisk położyć na promocję polskich produk-
tów żywnościowych, nie tylko tych w których mamy przewagi komparatywne, ale również tych, które 
są mało znane i mają szansę zaistnieć na ukraińskim rynku.
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Summary
The paper discusses the analysis of the trade exchange with agro-food products between Poland and Ukraine 

in years 2000–2010. In the analysed period the export grew fourfold, and import fourteen times. The rate of growth 
of both the export, and the import was diversifi ed. Good results of the commodity exchange with agro-food products 
with Ukraine was achieved in 2008, the export rose then by 82 %, and import about 94 %, reaching value 620 and 
the 321 mln USD appropriately. In 2009, on account of the world crisis, both the export, and the import decreased 
in comparing to the previous year about 30 %. In 2010 was made another a not of improvement in results of the 
foreign trade with agro-food products with Ukraine. The export grew about 7 %, and import about 28 %. Additionally 
conducted quota evaluation of the competitiveness of Polish producers of the food products on the Ukrainian market, 
based on two rates of the competitiveness: Indicator Revealed Comparative Adventage (RCA) and Lafay Indicator 
(LFI) is showing that Polish food producers are competing on the Ukrainian market in the export of such agro-food 
products, as: live animals, the meat, fresh fruits and vegetables
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