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Łączymy biznes od 1992 roku



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

• Powstała w 1992 roku.

• Powołana aktem bilateralnym, na prawie polskim.

• Organizacja samorządu gospodarczego.

• Reprezentuje interesy zrzeszonych w niej polskich 

i ukraińskich podmiotów gospodarczych.

Łączymy biznes od 1992 roku





Obszar działalności PUIG

• PUIG ułatwia poszukiwanie partnerów handlowych.

• Rozpowszechnia informacje o działalności zrzeszonych w Izbie firm w Polsce i Ukrainie.

• Pracownicy Izby starają się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do

jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

• Eksperci PUIG służą informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla

promowania eksportu oraz współpracy naukowo - techniczno - przemysłowej.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza współpracuje z Ambasadą Ukrainy w RP, z

Ambasadą RP na Ukrainie.



Rzeszowskie przedstawicielstwo IZBY

• Od 9 lat członkiem PUIG, 

• Od 7 lat Przedstawicielem Izby w Rzeszowie.

• Od 3 lat Prokurent w Grupy OCG, członkiem

Rady Izby

Grupa OCG Przedstawicielem 

Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG)

W Rzeszowie



Optimum Consultig Group

• Grupa OCG w ramach mocno wyspecjalizowanych i

połączonych spółek w Polsce i na Ukrainie.

• Od 2010 roku pełni rolę strategicznego doradcy

specjalizującego się we wsparciu transakcji przejęć, fuzji, a

także ekspansji polskich firm na rynki Europy wschodniej.

• Wspieramy rozwój przedsiębiorstw na polskim rynku i rynkach

międzynarodowych, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa

prawno-podatkowego i wsparcie strategii rozwoju firmy.

• Trzon firmy stanowią doświadczeni uczestnicy przekształceń

gospodarczych Polski od ponad 20 lat.

• Szczegółowe informacje dotyczące działalności spółek

wchodzących w skład grupy zamieszczamy w na stronie

www.ocg.biz.pl

• Z nami przedsiębiorca ma 

„szersze spojrzenie na biznes”

http://www.ocg.biz.pl/


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Najważniejsze wyróżnienia



aa

Rzeczywistość po 24.02.2022 
roku



7 km pieszej kolejki, 5dni oczekiwania



Realizowane wsparcie



Oblicza wojny



Zbiórki pomoc Ukrainie

Fundacja IUSTUS powołana przez Grupę OCG prowadzi zbiórki:
• Rzeczową; 
• Pieniężną;

Wpłaty prosimy kierować:
Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS 
Jana III Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów
nr. konta:  
07 1020 4391 0000 6802 0212 7033 - PLN
20 1020 4391 0000 6102 0217 5933  - EUR
95 1020 4391 0000 6102 0217 5941  - USD
Kod BIC SWIFT : BPKOPLPW
PKO BP o/Rzeszów 
z tytułem "Pomoc Ukraina"
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.



Zniszczenia w cyfrach



Zniszczenia w cyfrach



Zniszczenia w cyfrach



Eksport wg grup towarowych w mld, USD

STRUKTURA EKSPORTU UKRAINY

Metale czarne

Zboża

Rudy i żużle
Tłuszcze i oleje

Maszyny 
elektryczne, osprzęt

Drewno

Nasiona

mld USD

Inne



STRATY GOSPODARCZE UKRAINY

Rząd i eksperci szacują straty Ukrainy na poziomie

35-50% PKB

Według danych Kijowskiej Szkoły Ekonomii, straty 
gospodarki wynoszą

564-600 mld USD



76%,
5, 676 mln USD

24%,
1, 744 mln USD

Eksport produkcji rolnej w pierwszych 4 mies. 
2022 r. wyniósł 7, 420 mln USD

styczeń-luty marzec-kwiecień

ROLNICTWO



W magazynach znajduje się 25 mln ton pszenicy i kukurydzy, 
które mogą być eksportowane

25 mln ton
Do 9 maja zasiano 8,6 mln ha, czyli o 24% mniej niż w 2021 r. 

-24%
Rosja ukradła ok. 500 tys. ton zboża, część wywieziono da Syrii

500 000 ton

ROLNICTWO



ROLNICTWO główne problemy

• Zablokowany eksport w związku z zamknięciem 
największych portów morskich, które obsługują 80% 
eksportu. Transport lądowy i rzeczny do krajów UE stanowi 
mniej niż 20%.

• Deficyt oleju napędowego i jego cena. Zapasy i częściowe 
dostawy z UE zostały wykorzystane do posiewu, teraz paliwa 
brakuje, a cena wzrosła ponad 1,5 razy.

• Stan finansowy przedsiębiorstw. Po 24 lutego rolnicy wzięli 
kredyty na kwotę ponad 20 mld UAH. Bez eksportu 
produkcji problem się pogłębi. 

• Masowe niszczenie aktywów i sprzętu rolniczego przez 
okupantów na terenach objętych wojną. Znaczna część 
gruntów rolnych jest zaminowana. 



METALURGIA

W 2021 r. Ukraina zajmowała 14 miejsce w globalnym rankingu 
producentów stali

14
Straty sektora metalurgicznego wynoszą 40% przedwojennych 

obrotów

40%
Przed okupacją w porcie mariupolskim znajdowało się ok. 200 tys. 

ton metalu i żeliwa o wartości 170 mln USD

200 000 ton



METALURGIA, główne problemy

• Pod okupacją przebywa 30-40% potencjału 
metalurgicznego Ukrainy.

• Znaczne uszkodzenia części zakładów, których skali nie da 
się oszacować.

• Ograniczenia eksportowe związane z blokada portów. 
Przepustowość kolei nie pokrywa braku logistyki morskiej.

• Znaczne zmniejszenie popytu na rynku ukraińskim.

• Niedobory surowców dla poszczególnych przedsiębiorstw.

• Odpływ specjalistów do innych regionów i za granicę.



BRANŻA IT

W Ukrainie działa 5000 firm IT i pracuje 

285 000 specjalistów
Co roku eksport usług IT z Ukrainy rośnie o 27% i w I kwartale 

2022 r. eksport usług IT przyniósł 

2 mld USD
Eksport usług IT wynosi

2,7% PKB



BRANŻA IT, sytuacja sektora

• Mimo wojny sektor IT ciągle się rozwija i przyciąga 
inwestycje.

• Strata części projektów i klientów ze względu na ryzyko 
geapolityczne i bezpieczeństwo, wewnętrzna politykę 
klienta, relokacje zespołów lub mobilizacje: 52% firm 
zachowało 100% kontraktów, 32% firm – 90-99% 
kontraktów, 16% firm straciło ponad 10% kontraktów.

• Obniżenie produktywności o 10%. 

• W następnych 4 latach branża IT może wygenerować 37-44 
mld USD przychodu z eksportu i wyjść na 1 miejsce w 
strukturze wpływów walutowych do Ukrainy (IT Ukraine).



PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Udział przemysłu chemicznego w PKB Ukrainy szacuje się na

3%
Eksport produktów przemysłu chemicznego w 2021 r. wyniósł

3,9 mld USD
Szacowane straty wynikające ze spadku produkcji i sprzedaży

5-6 mld USD



Większość zakładów chemicznych wstrzymała produkcję, 
głównie w strefie aktywnych działań wojennych i na czasowo 
okupowanych terenach, ze względu na potencjalne zagrożenie 
chemiczne.

• Zniszczone duże hurtownie towarów chemicznych.

• Uszkodzona lub zniszczona infrastruktura transportowa 
przedsiębiorstw.

• Przerwane łańcuchy dostaw.

• Wymuszone przesiedlenie pracowników do bezpiecznych 
regonów.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY, problemy



SEKTOR RETAIL

Branża generuje ok. 

8% PKB
W 2021 obroty wynosiły

430 mld UAH
W maju 2022 zamkniętych było ok. 18% obiektów handlowych

18%
Zniszczono co najmniej  2 910 punktów handlowych

2 910



• Straty związane ze zniszczeniem i szabrownictwem na terenach 
tymczasowo okupowanych.

• Skomplikowana procedura rejestracji importowanych 
produktów, ograniczona lista towarów krytycznego importu.

• Zakłócenie procesu logistycznego, czterokrotny wzrost kosztów 
logistyki ze względu na brak paliwa i kierowców.

• Deficyt niektórych towarów u dostawców.

• Brak pracowników w związku z migracja wymuszona i 
mobilizacją.

• Znaczne zmniejszenie kapitału obrotowego, przez co firmy 
zmuszone są do zaciągania kredytów.

SEKTOR RETAIL, glówne problemy



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY ROPY i GAZU

Po Norwegii Ukraina ma najwięcej złóż gazu ziemnego w 
Europie. 1,1 tryliona m³ gazu, ok. 200 mln ton ropy i 

kondensatu gazu.

1,1 tryliona m³ 
Roczne zapotrzebowanie Ukrainy wynosi 

32 mld m³ gazu
Niestety te złoża nie są łatwo dostępne.



• Zmniejszenie zużycia gazu przez ukraiński przemysł.
• Obniżenie inwestycji kapitałowych w przemyśle, czego 

konsekwencją jest zmniejszenie wydobycia.
• Uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury w sektorze.
• Deficyt benzyny, oleju napędowego, metanolu, gazu 

samochodowego, które są potrzebne do zapewnienia 
funkcjonowania przedsiębiorstw.

• Brak dostępu do portów morskich, które zapewniały dostęp 
do szybkiego i taniego importu produktów naftowych, paliw 
silnikowych i niezbędnych komponentów do wydobycia 
gazu.

• Potrzeba reorientacji rynku i funkcjonowania z 
uwzględnieniem nowych szlaków logistycznych.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY ROPY i GAZU, 
główne problemy



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Przedstawicielstwo w Rzeszowie:
Grupa OCG
ul. Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów
17 28 38 200
w.tywoniuk@tywoniuk.com.pl

Biuro główne w Warszawie:
ul. Legionowa 9/2
01-343 Warszawa

IŁAWA

SOSNOWIEC

TETIIW
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


