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ELEMENTY KULTURY BIZNESU

Wiele ukraińskich podmiotów ma ograniczony
zakres działalności, niektóre całkowicie utraciły
zdolność operacyjną lub dostęp do swoich
obiektów znajdujących się na terytoriach
okupowanych, w związku z prowadzonymi na
Ukrainie działaniami wojennymi.

Wielu ukraińskich kontrahentów nie może
wywiązać się z umów, ma możliwość odwołać
się do okoliczności siły wyższej

Zalecane jest indywidualne sprawdzanie
sytuacji potencjalnych ukraińskich partnerów
każdorazowo przed podjęciem współpracy

Przy współpracy gospodarczej wymagana jest
opieka prawna i księgowa, weryfikacja
potencjalnego kontrahenta. Znajomość
wewnętrznych przepisów prawa handlowego
i podatkowego jest niezbędna do prowadzenia

bezpiecznego biznesu.

MOCNE I SŁABE STRONY

Położenie geograficzne, duży rynek zbytu, rosnący popyt na
produkty, towary w związku z przerwami w produkcji krajowej
oraz zerwanymi łańcuchami dostaw.

Wysokie zapotrzebowanie na usługi transportowo-logistyczne
w połączeniu z Polską oraz w tranzycie.

Wdrażany jest specjalny status prawny dla obywali Polski
ułatwiający podejmowanie pracy, pobyt i możliwości korzystania
z pomocy społecznej oświaty i ochrony zdrowia.

Część terytorium Ukrainy jest zajęta przez wojska Federacji
Rosyjskiej. Na całym terytorium Ukrainy występuje zagrożenie
ostrzałami. Wprowadzono stan wojenny oraz godzinę
policyjną. Kontrole są prowadzone przez poszczególne jednostki
wojskowe i policyjne.

Występuje duże zniszczenie infrastruktury (drogowej, kolejowej
i lotniczej) spowodowane działaniami wojennymi, wiele terenów
jest zaminowanych, drogi w wielu miejscach są zablokowane,
działa system blok-postów.

Wielkie straty ukraińskiej gospodarki, w tym pośrednie, takie jak
spadek PKB, brak inwestycji, odpływ siły roboczej, dodatkowe
wydatki na obronę i pomoc socjalną itp. Spada siła nabywcza
konsumentów, kurczy się popyt. Ograniczony przepływ kapitału,
dostęp do obcych walut i środków gotówkowych, płatności
transgranicznych.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

W związku z prowadzonymi działaniami wojennymi występuje
zapotrzebowanie na opatrunki, preparaty z krwi i osocza, szpitale
polowe, drony, sprzęty i maszyny wojskowe, kamizelki kuloodporne,
hełmy, ubrania i obuwie taktyczne.

W związku z przerwanymi łańcuchami dostaw wzrosło zapotrzebowanie
na różne typy towarów, m.in:

₋ leki i niektóre wyroby medyczne, narzędzia i urządzenia medyczne,
środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej.

₋ surowce dla przemysłu - stal, węgiel, paliwa ropopochodne,
gaz i inne.

₋ FMCG, w tym produkty spożywcze trwałego przechowywania (np.
produkty zbożowe, konserwy). Kosmetyki i artykuły higieniczne.

₋ nasiona i materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin. Folie,
pojemniki do pakowania produktów rolno-spożywczych, zbóż.

W związku z koniecznością odbudowy występuje zapotrzebowanie na
materiały i usługi budowlane, maszyny i sprzęt budowlany, domy
i elementy prefabrykowane etc.

PRZYDATNE LINKI:
Nabór polskich podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/
Zamówienia publiczne na rzecz Ukrainy ogłaszane przez organizacje międzynarodowe i państwa wspierające Ukrainę: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zamowienia-publiczne-na-rzecz-ukrainy

Ukraina należy do krajów bliskich Polsce geograficznie i kulturowo. Polska dla Ukrainy jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych. Obecnie po ataku Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę relacje gospodarcze obciążone są wysokim ryzykiem z uwagi na działania wojenne. Występują problemy transportowo-logistyczne. Nie działają porty nad Morzem Czarnym i Azowskim,
brak połączenia transportowego Ukrainy z Białorusią i Rosją. Zawieszono wszystkie połączenia lotnicze. Utrudnienia w ruchu kolejowym i samochodowym na granicy polsko-ukraińskiej.

https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zamowienia-publiczne-na-rzecz-ukrainy


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.
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