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CEL PRZEKRACZANIA GRANICY
UCZESTNIKÓW HANDLU PRZYGRANICZNEGO
A STRUKTURA TOWAROWA TRANSGRANICZNYCH
ZAKUPÓW NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŃSKIM
Streszczenie: Handel przygraniczny, czyli dokonywanie zakupów bez rejestracji w dokumentach odprawy celnej, w okresie 2001-2011 dynamicznie rozwijał się na odcinku polskim
wschodniej granicy Unii Europejskiej, a szczególnie intensywnie na pograniczu polsko-ukraińskim. W minionej dekadzie odnotowano wzrost odsetka przekroczeń granicy, których głównym celem były transgraniczne zakupy. Zaobserwowano zwiększanie się udziału Ukraińców
w ogólnej liczbie uczestników handlu przygranicznego, przy jednoczesnym zmniejszaniu
udziału Polaków. Ukraińcy kupowali w Polsce głównie materiały budowlane, natomiast Polacy na Ukrainie paliwo. Na strukturę towarową handlu przygranicznego realizowanego przez
Polaków największy wpływ miał czynnik ekonomiczny, w tym przede wszystkim różnice cen
towarów o podobnym przeznaczeniu, natomiast w przypadku Ukraińców oddziaływały trzy
czynniki: cena, braki w zaopatrzeniu na wewnętrznym rynku oraz jakość towarów.
Słowa kluczowe: handel przygraniczny, pogranicze polsko-ukraińskie.

1. Wstęp
Dokonywanie zakupów w kraju innym niż zamieszkiwany, przewóz tych towarów
przez granicę, a czasami także częściowa ich odsprzedaż określane jest jako handel
przygraniczny. Zjawisko to występuje na obszarach przygranicznych krajów, między którymi odnotowuje się różnice cen towarów o podobnym przeznaczeniu, a w
niektórych przypadkach duży wpływ na skalę handlu przygranicznego ma poziom
zaopatrzenia oraz jakość towarów1. W Polsce zjawisko rozwijało się na dużą skalę
w latach 90. XX w., kiedy to roczne przychody z tej działalności stanowiły ok. 10%
1
S. Ciok, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislawiensis no. 2603, Wrocław 2004; S. Bygvra,
H. Westlund, Shopping behaviour in the Oresund region before and after the establishment of the fixed
link between Denmark and Sweden, “GeoJournal” 2004, 61, s. 41-52; Ch. Guo, A.Z. Vasquez-Parraga,
Y. Wang, An exploratory study of motives for Mexican nationals to shop in the US: More than meets the
eye, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2006, 13, s. 351-362.
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PKB, a po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej szczególnie duże wartości obrotów w ramach handlu przygranicznego obserwuje się na pograniczu polsko-ukraińskim2. Odnotować należy, że wartość zakupów dokonywanych przez obcokrajowców w Polsce na tym odcinku granicznym (ok. 3,0 mld PLN) jest wielokrotnie
wyższa od wartości zakupów Polaków na Ukrainie (0,3 mld PLN). Dlatego handel
przygraniczny może być traktowany jako czynnik wpływający na poziom rozwoju
społeczno-ekonomicznego obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego. Przez pojęcie
uczestnik handlu przygranicznego rozumie się osobę, która odbywa podróż transgraniczną, a w drodze powrotnej przywozi do kraju zakupione za granicą artykuły
w ilościach mieszczących się w bagażu podróżnym. Ilość zakupionych towarów powinna być zgodna z normami określonymi w taryfie celnej, w której wskazano ilości
towarów możliwe do przewiezienia do Polski w skali jednego miesiąca. Obserwuje
się przypadki wielokrotnego w ciągu miesiąca (a czasami nawet w ciągu dnia) przekraczania granicy przez uczestników handlu przygranicznego, każdorazowo ze
zgodną z ustawą ilością towarów. Jeśli taki proceder nie jest odnotowywany przez
służby kontroli celnej, jest to działanie na pograniczu prawa. Wobec powyższego
ważnym zagadnieniem badawczym staje się cel przekraczania granicy przez uczestników handlu przygranicznego. Czy dla uczestników handlu przygranicznego zakupy są celem podróży, i w jaki sposób łączy się inne cele podróży z uczestnictwem
w handlu przygranicznym? W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu wzajemnych zależności między celem przekraczania granicy przez uczestników handlu
przygranicznego a strukturą dokonywanych za granicą zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim. Zagadnienie rozpatruje się w dwóch przekrojach czasowych: rok
2001 – przedstawiający zjawisko przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
i lata 2010-2011 – po akcesji Polski z UE. Wybór lat, dla których prowadzi się analizę, podyktowany jest dostępnością danych.

2. Metodyka badania
W pracy wykorzystano dane ankietowe, dane statystyczne WUS w Rzeszowie oraz
obserwacje własne. Podstawowym źródłem informacji dla roku 2001 jest ankieta
przeprowadzona przez Główny Urząd Ceł w czerwcu i lipcu 2001 r. z uczestnikami
handlu przygranicznego na granicach Polski. W artykule wzięto pod uwagę wyniki
ankiety z przejść granicznych z Ukrainą. Respondentów do badania dobierano
w sposób losowy, z zachowaniem proporcjonalności liczby wykonanych ankiet do
natężenia ruchu – w ten sposób największa liczba ankiet została wykonana w godzinach porannych i popołudniowych, a relatywnie rzadziej przeprowadzano badanie
ankietowe w godzinach nocnych3. Ankieta zawierała pytania dotyczące celu przeBadanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej
na terenie Polski w I kwartale 2010 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
3
H. Powęska, Cross-border shopping in Poland in the early 21st century, Oeconomia ACTA no. 7,
Warszawa 2008, s. 111-122.
2
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kraczania granicy przez uczestników handlu przygranicznego oraz przewożonych
przez nich towarów, ich rodzaju i ilości. W ankiecie określono następujące cele podróży: drobny handel, który rozumiano jako zakup małych ilości artykułów, przewóz ich przez granicę i odsprzedaż ich np. na bazarze czy na dworcu bez rejestracji
w dokumentach odprawy celnej, odwiedziny, co najczęściej wiązało się z wizytą
u rodziny lub znajomych zamieszkujących w sąsiadującym kraju, służbowy, turystyczny, zakupy, które zaznaczano w przypadku podróżnego, który przewoził przez
granicę zakupione za granicą towarów przeznaczone na własne potrzeby. Całość
uzupełniono kategorią „inny”. Pytanie o przewożone towary miało charakter otwarty (w postaci tabeli) z odpowiednim miejscem na wpisanie nazwy towaru i jego
ilości. Źródłem danych dla lat 2010-2011 są badania ruchu granicznego prowadzone
przez Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Statystycznym
w Lublinie, a także przy wsparciu Straży Granicznej i Służby Celnej oraz władz
regionalnych4. Badanie prowadzono metodą ankietową na przejściach granicznych.
W pytaniu o cel podróży respondenci wskazywali jedną z następujących możliwości: zakupy, turystyka, praca najemna, praca na własny rachunek, nauka, odwiedziny, tranzyt, leczenie, inne. Zakres przywiezionych towarów, ich rodzaj i ilość były
w badaniu ankietowym przedstawione w oparciu o pytania dotyczące wydanej przez
respondenta kwoty na zakup towarów żywnościowych, towarów nieżywnościowych
i wydatkowanej kwoty na inne cele związane z pobytem za granicą. Wśród towarów
żywnościowych wyróżniono w ankiecie: mięso i wyroby mięsne, produkty mleczarskie i tłuszcze jadalne, warzywa, owoce i ich przetwory, kawę, herbatę, kakao i napoje bezalkoholowe, produkty zbożowe i wyroby cukiernicze oraz pozostałe towary
żywnościowe. Wśród towarów nieżywnościowych wskazano: odzież i obuwie, artykuły do wystroju mieszkań, materiały budowlane, sprzęt gospodarstwa domowego
i RTV, środki czystości i artykuły kosmetyczno-toaletowe, części i akcesoria do
środków transportu, paliwa oraz pozostałe towary nieżywnościowe. Pozostałe wydatki związane z pobytem obejmują wydatki na cele noclegowe, usługi gastronomiczne, usługi leczniczo-rehabilitacyjne itp. W analizie uwzględniono także wyniki
własnych obserwacji terenowych prowadzonych na pograniczu polsko-ukraińskim
w 2010 roku.

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2011 r., Urząd
Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne., Rzeszów, 2012; Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2010 r., Urząd Statystyczny
w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2011.
4
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3. Cel podróży uczestników handlu przygranicznego
a struktura towarowa zakupów transgranicznych na pograniczu
polsko-ukraińskim w 2001 r.
Chęć dokonania zakupów i przewóz przez granicę towarów były istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość ruchu granicznego na pograniczu polsko-ukraińskim w 2001 roku. Dlatego udział uczestników handlu przygranicznego w ruchu
osób przez granicę polsko-ukraińską w 2001 r. był znaczny (tab. 1). Zakupy stanowiły główną przyczynę przekraczania granicy przez ludność ukraińską (33,75%).
Istotne znaczenie wśród przyczyn przyjazdu do Polski dla naszych południowo-wschodnich sąsiadów miały także odwiedziny znajomych, osób bliskich i rodziny
(22,3%) i drobny handel (18,33%). Pozostałe cele podróży były rzadziej wskazywane przez Ukraińców. Natomiast Polacy przekraczali granicę głównie w celach turystycznych (38,01%), a także jadąc w odwiedziny (19,34%) czy służbowo (17,28%).
Tabela 1. Narodowość a deklarowany cel podróży uczestników handlu przygranicznego na pograniczu
polsko-ukraińskim w 2001 r.
Uczestnicy handlu przygranicznego
Deklarowany cel podróży

narodowości polskiej
liczba

%

narodowości ukraińskiej
liczba

%

Drobny handel

28

6,4

309

18,3

Odwiedziny

84

19,1

376

22,3

Służbowy

79

17,9

141

8,4

162

36,8

212

12,6

Zakupy

47

10,7

569

33,7

Inny

40

9,1

80

4,7

440

100,0

1687

100,0

Turystyczny

Razem
Źródło: opracowanie własne.

W 2001 r. Polacy (tab. 2) kupowali w ramach handlu przygranicznego na Ukrainie głównie towary akcyzowe: papierosy oraz alkohol wysokoprocentowy (powyżej 38% zawartości czystego spirytusu). Nasi rodacy wskazujący drobny handel jako
cel podróży najczęściej kupowali za granicą papierosy (53,6%), natomiast alkohol
wysokoprocentowy częściej kupowali przekraczający granicę w celach: turystycznym (55,2%), służbowym (58,7%) oraz powracając z odwiedzin (53,6%). Dokonywanie zakupów i przewożenie przez Polaków przez granicę w 2001 r. alkoholi wysokoprocentowych było duże i właściwie niezależne od zadeklarowanego celu
podróży. Najmniej tego artykułu przewoziły osoby deklarujące drobny handel.
W przypadku papierosów najwięcej tego towaru znajdowało się w bagażach obywateli polskich deklarujących jako cel swojej podróży drobny handel (ponad 50%),
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Tabela 2. Cel podróży uczestników handlu przygranicznego narodowości polskiej a towary przewożone
przez granicę polsko-ukraińską w 2001 r.
Przewożone przez granicę grupy towarów
Cel podróży

alkohole
wysokoprocentowe
liczba
osób

%

papierosy
liczba
osób

%

spirytus, wino
i piwo
liczba
osób

%

9

3,8

15

9,3

3

10,0

Odwiedziny

45

19,2

32

19,9

7

23,4

Służbowy

44

18,9

21

13,0

4

Turystyczny

91

38,9

64

39,8

Zakupy

22

9,4

19

11,8

Drobny handel

Inny
Razem

pozostałe
grupy
towarów
liczba
osób

%

1

6,7

13,3

10

66,6

6

20,0

1

4

13,3

2

razem
liczba
osób

%

28

6,4

84

19,1

79

17,9

6,7

162

36,8

13,3

47

10,7

23

9,8

10

6,2

6

20,0

1

6,7

40

9,1

234

100,0

161

100,0

30

100,0

15

100,0

440

100,0

Źródło: opracowanie własne.

w przypadkach deklarowania innych przyczyn podróży udział przekraczających granicę z papierosami w bagażach wynosił między 30 a 40%.
Pozostałe grupy towarów przewożonych przez Polaków w 2001 r. przez granicę
polsko-ukraińską to inne wyroby alkoholowe. Odnotowywano także rzadkie przypadki zakupów artykułów żywnościowych, sprzętu AGD czy wyrobów z drewna.
Transgranicznym podróżom handlowym ludności ukraińskiej towarzyszyło szersze
niż u Polaków spektrum artykułów uzupełniających. Były to: alkohole niskoprocentowe, odzież i obuwie, perfumy, szkło i ceramika, wyroby z drewna, sprzęt AGD
i inne. Z obserwacji przejść pogranicza polsko-ukraińskiego wynika, że głównymi
czynnikami mającymi wpływ na asortyment kupowanych towarów w ramach handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim były różnica cen i braki
w zaopatrzeniu na rynku5.
W przypadku obywateli ukraińskich (tab. 3) zaobserwowano pewną przewagę
udziału osób przewożących papierosy nad przewożącymi alkohol wysokoprocentowy wśród przekraczających granicę w celach: drobny handel (odpowiednio 45,6%
do 41,1%), turystycznym (odpowiednio 44,8% do 37,7%) oraz przyjeżdżając do
Polski na zakupy (odpowiednio: 49,4% do 44,1%). Natomiast więcej alkoholu wysokoprocentowego niż papierosów przywozili do Polski Ukraińcy podający jako cel
odwiedziny (odpowiednio: 47,1% do 43,9%) oraz cele służbowe (odpowiednio:
53,2% do 40,4%).
H. Powęska, Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim,
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa-Poznań-Wrocław
2011, s. 371-376.
5
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Tabela 3. Cel podróży uczestników handlu przygranicznego narodowości ukraińskiej a towary
przewożone przez granicę polsko-ukraińską w 2001 r.
Przewożone grupy towarów
Cel podróży

alkohole
wysokoprocentowe

papierosy

pozostałe
alkohole

liczba
osób

%

liczba
osób

%

liczba
osób

Drobny handel

127

17,0

141

18,2

22

Odwiedziny

pozostałe
grupy
towarów

razem

liczba
osób

%

liczba
osób

%

20,4

19

33,3

309

18,3

%

177

23,7

165

21,3

20

18,5

14

24,6

376

22,3

Służbowy

75

10,0

57

7,4

5

4,6

4

7,0

141

8,4

Turystyczny

80

10,7

95

12,3

28

25,9

9

15,8

212

12,6

251

33,6

281

36,3

31

28,7

6

10,5

569

33,7

37

5,0

36

4,5

2

1,9

5

8,8

80

4,7

747

100,0

775

100,0

108

100,0

57

100,0 1687

100,0

Zakupy
Inny
Razem

Źródło: opracowanie własne.

Różnice między sposobem uczestnictwa w handlu przygranicznym między Polakami i Ukraińcami można tłumaczyć różnym przeznaczeniem zakupywanych towarów. Na podstawie prowadzonych wieloletnich obserwacji można stwierdzić, że
Polacy towary zakupione za granicą i przewiezione do miejsca zamieszkania przeznaczali głównie na użytek własny bądź rodziny i znajomych, natomiast Ukraińcy,
niezależnie od podawanego celu podróży, bardzo często odsprzedali przewiezione
towary np. na targowiskach, dworcach i w innych powszechnie dostępnych miejscach.

4. Cel podróży uczestników handlu przygranicznego
i struktura towarowa zakupów transgranicznych
na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2010-2011
W latach 2010-2011 dominującym celem podróży odbywających się przez granicę
polsko-ukraińską były zakupy (tab. 4). Tak wśród obywateli polskich, jak i wśród
obcokrajowców (w 90% narodowości ukraińskiej) odnotowano wzrost udziału tej
przyczyny przekraczania granicy.
W przypadku uczestników handlu przygranicznego narodowości polskiej był to
wzrost o 0,5%, wśród uczestników handlu przygranicznego narodowości ukraińskiej
wzrost ten wynosił 2,3%. Jednocześnie zarejestrowano spadek wyjazdów turystycznych o 0,8% w przypadku Polaków i o 1,1% wśród Ukraińców. Zmniejszenie udziału wyjazdów odnotowano także z powodu zdrowia i nauki. Tak wśród Polaków, jak
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Tabela 4. Deklarowany cel podróży uczestników handlu przygranicznego przekraczających granicę
polsko-ukraińską w 2011 r. (%)
Uczestnicy handlu przygranicznego
Deklarowany cel podróży

narodowości polskiej

narodowości ukraińskiej

2010

2011

2010

2011

Ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

Zakupy

89,9

90,4

85,5

87,8

3,0

2,2

1,6

0,5

Turystyka
Praca najemna

0,4

0,4

1,8

1,2

Praca na własny rachunek

1,0

1,2

3,1

2,3

Nauka

0,2

0,1

0,2

0,1

Odwiedziny

4,5

4,9

Tranzyt

2,2

1,9

3,0

3,5

Leczenie

0,2

0,2

0,1

0,1

Inne

0,9

0,6

2,5

2,6

Źródło: opracowanie na podstawie: (1) Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2011 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania
statystyczne, Rzeszów 2012; (2) Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy
polsko-ukraińskiej w 2010 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2011.

i obcokrajowców odnotowano w obu tych kategoriach spadek z 0,2% w 2010 r. do
0,1% w 2011 roku. Pozostałe kategorie, w których odnotowano spadek udziału przekroczeń granicy przez obcokrajowców, to: odwiedziny, praca najemna i praca na
własny rachunek. Tendencję wzrostową zarejestrowano dla przejeżdżających tranzytem i w kategorii inne. Natomiast Polacy w 2011 r. częściej niż w 2010 r. jeździli
na Ukrainę z powodu odwiedzin i pracy na własny rachunek.
W latach 2010-1011 uczestnicy handlu przygranicznego narodowości ukraińskiej w znacznym stopniu przeznaczali wydatkowane w Polsce pieniądze na zakup
towarów, i tylko ok. 1% wydawali na usługi, przy czym tak kwota w PLN, jak
i udział w całości wydatków przeznaczone na usługi się zmniejszały (tab. 5). Drugą
prawidłowością wartą odnotowania jest wzrost wartości bezwzględnej zakupów dokonywanych w Polsce przez Ukraińców, co dotyczy wartości zakupów ogółem, jak
i wszystkich kategorii towarów. Trzecia prawidłowość dotyczy struktury zakupów
– zwiększa się udział głównych towarów przewożonych w ramach handlu przygranicznego z Polski na Ukrainę, w tym materiałów budowlanych, a także środków
czystości i artykułów kosmetyczno-toaletowych oraz części i akcesoriów do środków transportu. Udział pozostałych kategorii towarów w strukturze zakupów
zmniejszył się, pomimo wzrostu bezwzględnej wartości zakupów danej grupy.
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Tabela 5. Struktura towarowa zakupów dokonywanych w Polsce przez obcokrajowców
w ramach handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2010-2011

Grupa towarowa

Wartość zakupionych towarów
przez Ukraińców w Polsce w
ramach handlu przygranicznego
(tys. PLN)

Udział grupy towarowej
w strukturze zakupów Ukraińców
w Polsce w ramach handlu
przygranicznego (%)

2010

2011

2 250 743,8

3 083 702,6

98,6

99,0

179 341,0

185 743,9

7,9

6,0

Warzywa, owoce
i ich przetwory

45 888,4

64 729,9

2,0

2,1

Pozostałe artykuły
żywnościowe

61 715,4

73 567,0

2,7

2,4

Odzież i obuwie

82 889,1

85 624,8

3,6

2,7

Artykuły do wystroju
mieszkań

102 430,8

132 016,0

4,5

4,2

Materiały budowlane

885 508,4

1 256 086,5

38,8

40,3

Sprzęt gospodarstwa
domowego

321 689,4

411 003,4

14,1

13,2

Artykuły radiowo-telewizyjne

107 543,7

139 851,6

4,7

4,5

97 101,4

174 463,2

4,3

5,6

300 465,3

452 793,1

13,1

14,5

Pozostałe artykuły
przemysłowe

66 179,9

107 823,2

2,9

3,5

Pozostałe wydatki

31 933,6

30 316,4

1,4

1,0

2 282 677,3

3 114 018,9

100,0

100,0

Zakupy ogółem
Mięso i wyroby mięsne

Środki czystości i artykuły
kosmetyczno-toaletowe
Części i akcesoria
do środków transportu

Wydatki ogółem

2010

2011

Źródło: jak w tab. 4.

W latach 2010-1011 Polacy uczestniczący w handlu przygranicznym wydatkowali na Ukrainie po ok. 300 mln PLN w skali każdego roku. Z kwoty tej ok. 95%
przeznaczyli na zakup towarów, a ok. 5% na usługi, głównie noclegowe i gastronomiczne, i podobnie jak w przypadku struktury wydatków obcokrajowców w Polsce,
tak kwota w PLN, jak i udział w całości wydatków przeznaczone na usługi się
zmniejszały (tab. 6). Należy również odnotować spadek wartości bezwzględnej zakupów dokonywanych przez Polaków na Ukrainie, co dotyczy zarówno wartości
zakupów ogółem, jak i wszystkich kategorii towarów. Natomiast analizując udział
grup towarów w strukturze zakupów, należy wskazać na fakt zwiększania się udziału paliwa i spadku udziału większości grup towarów, w tym: warzyw, owoców i ich
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Tabela 6. Struktura towarowa zakupów dokonywanych na Ukrainie przez Polaków w ramach handlu
przygranicznego w latach 2010-2011

Grupa towarowa

Wartość towarów
zakupionych przez Polaków
na Ukrainie w ramach handlu
przygranicznego (tys. PLN)

Udział grupy towarowej
w strukturze zakupów
Polaków na Ukrainie
w ramach handlu
przygranicznego (%)

2010

2011

323 730,3

315 250,8

95,2

95,4

4 985,3

3 693,1

1,5

1,1

Wyroby cukiernicze

27 756,9

24 945,9

8,2

7,5

Kawa, herbata, kakao i napoje
bezalkoholowe

12 219,6

8 114,2

3,6

2,5

Zakupy ogółem
Warzywa, owoce i ich przetwory

Pozostałe artykuły żywnościowe

2010

2011

2 320,0

2 182,6

0,7

0,7

Napoje alkoholowe

43 636,7

36 825,0

12,8

11,1

Wyroby tytoniowe

11 892,7

10 162,0

3,5

3,1

Odzież i obuwie

9 283,6

5 809,4

2,7

1,8

Artykuły do wystroju mieszkań

4 383,7

1 915,8

1,3

0,6

Części i akcesoria do środków
transportu

1 285,1

607,1

0,4

0,2

204 463,4

219 984,4

60,1

66,6

1 503,2

1 011,3

0,4

0,3

Paliwo
Pozostałe artykuły przemysłowe
Pozostałe wydatki
Wydatki ogółem

16 287,6

15 257,6

4,8

4,6

340 018,0

330 508,4

100,0

100,0

Źródło: jak w tab. 4.

przetworów, wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, kakao i napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, odzieży i obuwia, artykułów
do wystroju mieszkań, części i akcesoriów do środków transportu i pozostałych towarów przemysłowych.

5. Podsumowanie
Przeprowadzona w artykule analiza pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
•• Handel przygraniczny, czyli dokonywanie zakupów za granicą bez rejestracji
zakupionych towarów w dokumentach odprawy celnej, był istotnym celem przekraczania granicy polsko-ukraińskiej w okresie 2001-2011. W tym czasie odsetek osób, dla których zakupy były celem głównym, zwiększył się z 20% do 90%
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ogółu podróżnych w przypadku Polaków i z 50% do 90% w przypadku Ukraińców. W ten sposób handel przygraniczny stał się czynnikiem dynamizującym
natężenie ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej.
•• Dokonywanie zakupów transgranicznych było realizowane przez osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w celach bezpośrednio związanych z handlem
przygranicznym, jak i w przypadkach podróży odbywających się z innych przyczyn. W szczególności cel turystyczny jest wyraźnie powiązany z realizacją zakupów transgranicznych.
•• W latach 2010-2011 zaobserwowano zwiększanie się wydatków przeznaczanych przez uczestników handlu przygranicznego narodowości ukraińskiej na
zakupy w Polsce, przy jednoczesnym zmniejszaniu się wydatków Ukraińców na
usługi. W przypadku Polaków w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyła się tak kwota wydatków na zakup towarów, jak i kwota wydatków na usługi w ramach handlu przygranicznego na Ukrainie.
•• Wśród zakupów dokonywanych w ramach handlu przygranicznego przez Ukraińców w Polsce dominowały materiały budowlane, natomiast Polacy kupowali
przede wszystkim paliwo. Na strukturę towarową handlu przygranicznego realizowanego przez Polaków największy wpływ ma czynnik ekonomiczny, w tym
przede wszystkim różnice cen towarów o podobnym przeznaczeniu, natomiast w
przypadku Ukraińców oddziaływały trzy czynniki: cena, braki w zaopatrzeniu
na wewnętrznym rynku oraz jakość towarów.
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THE PURPOSE OF CROSSING THE BORDER
BY CROSS-BORDER TRADERS AND THE COMMODITY
STRUCTURE OF CROSS-BORDER PURCHASING
IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDER REGION
Summary: Cross-border trade was dynamically developing in the Polish section of the
eastern border of the European Union, specifically in the Polish-Ukrainian border region.
During the past decade there was an increase in the proportion of border crossings which were
mainly aimed at cross-border purchasing. The share of Ukrainian citizens in the total number
of the participants of cross-border trade was increasing and, at the same time, the share of
Polish citizens was decreasing. Ukrainians mostly bought building materials in Poland, while
Poles fuel in Ukraine. We must therefore conclude that price had the greatest impact on the
commodity structure of cross-border trade carried out by Poles, while in the case of Ukrainians,
the price, supply shortages in the internal market and the quality of goods were the main
factors affecting this structure.
Keywords: participants in the cross-border trade, Polish-Ukrainian borderlands.
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