Rynki zagraniczne

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy
z raportów „Rynki zagraniczne”, w którym
zebraliśmy najważniejsze informacje
o gospodarce Ukrainy i czynnikach, które
wpływają na prowadzenie biznesu na tym
perspektywicznym rynku.

Ukraina

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera
eksport i ekspansję zagraniczną polskich
firm. Wiemy jak dużą rolę odgrywa gruntowne
przygotowanie do rozszerzenia działalności
poza Polską. O sukcesie decyduje zarówno
dobry biznesplan, jak i znajomość
lokalnego rynku.
Zaczynamy od bliskiej geograficznie
i kulturowo Ukrainy. W kolejnych raportach
przedstawimy inne, ciekawe
z punktu widzenia eksporterów rynki.

Mateusz Walewski,
Główny Ekonomista
Bank Gospodarstwa Krajowego

Raport ekonomiczny
lipiec 2018
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POLITYKA

„Zamrożony konflikt”
z Rosją głównym
wyzwaniem
w stosunkach
międzynarodowych

Wybory parlamentarne
i prezydenckie
w przyszłym roku
Ukraina jest państwem suwerennym od
1991 roku. Rok później została członkiem
Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(MFW) i Banku Światowego, a w 2008 r.
Światowej Organizacji Handlu (WTO). W 2014 r.
podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią
Europejską, która w pełni weszła w życie
1 września br. Od 1 stycznia 2016 r. Ukraina
jest również członkiem strefy wolnego handlu
z Unią Europejską.

Na wschodzie Ukrainy trwa
konflikt ze wspieranymi przez
Rosję separatystami z Krymu
i z obwodów ługańskiego,
donieckiego i części
charkowskiego. Kulminacja
działań wojennych miała miejsce
w 2014 r. W ich rezultacie
Ukraina utraciła Krym, który po
proklamowaniu niepodległości
stał się częścią Federacji
Rosyjskiej, najpierw jako Krymski
Okręg Federalny, a od lipca
2016 r. jako część Południowego
Okręgu Federalnego.
Po zawieszeniu broni we
wrześniu 2014 r., rejon Donbasu
pozostaje obszarem
„zamrożonego konfliktu”.

Od maja 2014 r. urząd prezydenta sprawuje
Petro Poroszenko. W październiku tego
samego roku odbyły się wybory do Rady
Najwyższej Ukrainy. Najwięcej miejsc
w parlamencie uzyskał prezydencki Blok
Petra Poroszenki, a drugą siłą polityczną
został Front Ludowy byłego premiera Arsenija
Jaceniuka. Od kwietnia 2016 r. stanowisko
premiera pełni Wołodymyr Hrojsman. Termin
następnych wyborów prezydenckich to
31 marca 2019 r. W przyszłym roku muszą
odbyć się również wybory do Rady Najwyższej
Ukrainy, ich dokładna data nie została
jeszcze ustalona.
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Realny roczny wzrost PKB
oraz kontrybucja
poszczególnych składowych
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Zgodnie z prognozami Narodowego Banku
Ukrainy wzrost PKB w 2018 r. ma wynieść
3,4 proc., natomiast w latach 2019-2020
spowolni on do 2,9 proc.
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Od połowy 2016 r. – po załamaniu związanym
z wojną - wzrost PKB Ukrainy utrzymuje się
na dodatnim poziomie. W ubiegłym roku
jego dynamika jednak malała. W IV kwartale
2017 r. realny wzrost PKB wyniósł 2,2 proc.
rdr. Wysoką dynamiką w ujęciu realnym
odznaczało się zarówno spożycie, przede
wszystkim prywatne (10,7 proc. rdr), jak
i akumulacja brutto (16,7 proc. rdr, w tym
9,2 proc. nakłady brutto na środki trwałe).
Ujemną kontrybucję do wzrostu miał bilans
handlu zagranicznego, ze względu na większy
przyrost importu (26,4 proc. w całym 2017 r.
w stosunku do roku 2016) niż eksportu
(19,0 proc.).
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Wzrost PKB
na niskim poziomie

bilans handlu zagran.
akumulacja brutto
spożycie - sektor rządowy
spożycie - gosp. domowe
wzrost PKB rdr
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Wysoka inflacja
dużym problemem
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Struktura zadłużenia zewnętrznego Ukrainy
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Transfery od emigrantów
poprawiają saldo obrotów
bieżących
Ukraina, za sprawą ujemnego wyniku obrotów
towarowych, odnotowuje ujemne saldo na
rachunku obrotów bieżących. Salda usług oraz
dochodów pierwotnych i wtórnych są dodatnie.
Te dwie ostatnie kategorie zaczęły ogrywać
większą rolę w bilansie od 2014 r., przy czym saldo
dochodów pierwotnych zmieniło się z ujemnego
na dodatnie. Wynika to ze znacznego zwiększenia
transferów od osób fizycznych, związanego
ze wzmożeniem emigracji (głównie do Polski1),
stymulowanej sytuacją ekonomiczną ludności
i zagrożeniem wojennym. Ponadto do zwiększenia
salda dochodów pierwotnych przyczyniły się
słabsze zyski zagranicznych firm na Ukrainie.

Wysoki dług
w walutach obcych
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Hrywna od początku roku
mocniejsza
Niepewność co do sytuacji politycznej
i gospodarczej na Ukrainie powoduje,
że hrywna od czterech lat osłabiała
się względem walut bazowych. Pewne
odreagowanie nastąpiło w marcu 2015 r.,
kiedy to MFW zatwierdził czteroletni
plan finansowania w wysokości
17,5 mld dolarów, jednak okazało się
ono krótkotrwałe. Od początku bieżącego
roku ukraińska waluta umacnia się, do
czego przyczyniły się podwyżki stóp
procentowych banku centralnego.

Saldo na rachunku obrotów bieżących jako
proc. PKB oraz jego składowe w mld USD

proc.

Inflacja utrzymuje się na wysokim
poziomie (14,0 proc. w lutym 2018 r.,
znacznie powyżej celu inflacyjnego banku
centralnego wynoszącego 8 proc. ±2 p.p.).
Co więcej, nie wykazuje ona tendencji do
zmniejszenia. Wysoką dynamikę ciągną
w górę ceny żywności (17,9 proc. rdr
w lutym 2018 r.) oraz transportu
(16,5 proc. rdr), a więc kategorii
związanych z produktami importowanymi
(produkty pochodzenia zwierzęcego oraz
ropa naftowa), których ceny silnie zależą
od cen globalnych oraz od kursu hrywny
(UAH). W reakcji na wysoki CPI Narodowy
Bank Ukrainy dokonywał w ostatnim
czasie podwyżek stóp procentowych
(w październiku i grudniu 2017 r. oraz
w styczniu 2018 r.). Obecnie główna stopa
wynosi 16 proc.

Inflacja CPI (rdr)

Całkowite zadłużenie zewnętrzne Ukrainy jest
wysokie. W IV kwartale 2017 r. wyniosło 103,9 proc.
PKB. Zadłużenie odnotowało raptowny wzrost
w 2014 r., sięgając nawet 133 proc. PKB
w III kwartale 2015 r., od tego czasu jednak
systematycznie spada.
Bardzo niekorzystna jest struktura walutowa
zadłużenia, a znaczna część (27,7 proc.) jest
w rękach zagranicznych instytucji komercyjnych.
Jedynie 28,6 proc. długu jest nominowane
w hrywnach, zaś pozostała część to
w przeważającej mierze zadłużenie w dolarach
1. Więcej na ten temat w raporcie Narodowego
Banku Ukrainy Personal Remittances Data
Revision for 2015-2017, Kyiv, 2018, https://bank.gov.
ua/doccatalog/document?id=66364154 .
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(51,1 proc.). Wysoki poziom zadłużenia
w walutach obcych stanowi ryzyko
dla kraju, w którym wahania kursowe
są znaczne. Duże jest ryzyko
niewypłacalności. Aktualny rating
Ukrainy wg. Agencji S&P to B-.

Struktura walutowa zadłużenia Ukrainy
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W okresie powojennym
deficyt budżetowy Ukrainy
jest redukowany
Ukraina od wielu lat odnotowuje deficyt
budżetowy. Jego poziom w stosunku do
PKB osiągnął maksimum w 2014 r.
W tym czasie dług publiczny odnotował
raptowny wzrost (do 77 proc. PKB
w I kwartale 2015 r.), m.in. za sprawą
pożyczek z MFW. W kolejnych latach
sytuacja zaczęła ulegać stopniowej
poprawie. W 2017 r. deficyt budżetu
ukształtował się na poziomie 1,6 proc. PKB,
zaś dług sektora rządowego na koniec roku
wyniósł 61,5 proc. PKB.
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Rezerwy walutowe Ukrainy raptownie
spadły w 2014 r., natomiast
począwszy od roku 2015 ulegały
stopniowemu odbudowywaniu. Ich
poziom w odniesieniu do skali handlu
zagranicznego jest niski – wartość
bliska 5 proc. rocznego importu
oznacza rezerwy pokrywające średnio
import z ok. 20 dni.

Ukraina znajduje się pod stałym
monitoringiem MFW, ze względu na
zaciągnięte pożyczki, bez których
stałaby się niewypłacalna. Wypłaty
przez MFW kolejnych transz pożyczki
są uzależnione od spełnienia przez
Ukrainę warunków związanych
z poprawą stanu finansów publicznych.
Dotyczą one przede wszystkim reformy
systemu ubezpieczeń społecznych

(podniesienia wieku emerytalnego),
walki z korupcją (m.in. powołania przez
Ukrainę Biura Antykorupcyjnego) oraz
podniesienia cen gazu dla odbiorców.
System emerytalny oraz dostawy gazu
są subsydiowane, stanowiąc znaczne
obciążenie budżetu.

dług wewnętrzny
dług zewnętrzny
deficyt budżetowy (prawa oś)

JPY
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Poziom rezerw
walutowych niski,
lecz odbudowuje się

W ramach współpracy
z MFW Ukraina realizuje
program reform
fiskalnych

Dług publiczny i deficyt budżetowy
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Ukraina jest krajem o bardzo niskim
poziomie PKB per capita w porównaniu
z krajami regionu. Konflikt wojenny
w latach 2014-2015 przyczynił się do
jego spadku, zarówno w ujęciu wg PPP,
jak i nominalnego w dolarach
(tu spadek był głębszy ze względu
na słabnącą hrywnę).
Zgodnie z danymi Banku Światowego
poziom ubóstwa na Ukrainie, mierzony
udziałem ludności utrzymującej się za
mniej niż 5,5 dolara dziennie, wynosi
7,8 proc. (dla porównania odsetek dla
Polski to 4,2, dla Rosji - choć tu można
kwestionować wiarygodność tych
danych – 2,7).
Ukraińską gospodarkę charakteryzuje
oligarchiczny charakter własności.
Poziom koncentracji zasobów w rękach
nielicznej grupy osób wyróżnia ją na tle
krajów porównywalnych pod względem
dochodów lub sąsiadujących. Zgodnie
z raportem MFW wartość majątku
10 najbogatszych osób wynosi ok.
16 proc. PKB, podczas gdy np. na Litwie
relacja ta kształtuje się na poziomie ok.
6 proc., a w Polsce czy Rumunii ok.
3,5 proc1. Uwarunkowania te czynią
Ukrainę podatną na korupcję oraz
utrzymywanie lub wprowadzanie
nieoptymalnych z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego
regulacji prawnych.

Duża rola rolnictwa w PKB
Największy wkład do PKB Ukrainy ma
przemysł (jego udział w wartości dodanej
brutto w 2017 r. wyniósł 25,7 proc.). Ze
względu na odłączenie od kraju Donbasu
- najbardziej uprzemysłowionego regionu wzrosło relatywne znaczenie rolnictwa
(12,1 proc. wartości dodanej brutto w 2017 r.).
W porównaniu z Polską widać większe
znaczenie pierwotnych sektorów gospodarki.
Zwraca również uwagę mały udział
budownictwa.
Najwięcej ludzi zatrudnionych jest w handlu
i naprawach (ok. 24 proc. według danych za
2012 r.), a w dalszej kolejności w rolnictwie
i przemyśle (odpowiednio ok. 17 i 16 proc.
ogółu zatrudnionych).
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1. Dane za 2015 r., za: Ukraine. Selected
issues, IMF Country Report No. 17/84,
kwiecień 2017.
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Głównymi towarami eksportowanymi z Ukrainy są:
metale i wyroby metalowe, produkty pochodzenia
roślinnego, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce,
maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny
i techniczny, produkty mineralne oraz
przetworzona żywność. Natomiast główne towary
importowane na Ukrainę to: produkty mineralne,
maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny
i techniczny, produkty przemysłu chemicznego,
polimery, plastik i wyroby z nich, metale i wyroby
metalowe oraz środki transportu lądowego,
lotniczego i wodnego.

Struktura geograficzna eksportu
i importu jest zdywersyfikowana
Największym partnerem handlowym Ukrainy
jest Unia Europejska, do której w 2017 r. trafiło
40,5 proc. ukraińskiego eksportu i z której
pochodziło 41,9 proc. importu (w tym strefa
euro to odpowiednio 24,8 i 26,6 proc.). Na kraje
Wspólnoty Niepodległych Państw przypadło
16 proc. eksportu oraz 23,1 proc. importu. Głównymi
odbiorcami ukraińskiego eksportu, według danych
Państwowej Służby Statystyki Ukrainy za 2017 r.,
są Rosja (9,1 proc.), Polska (6,3 proc.), Turcja
(5,8 proc.), Włochy (5,7 proc.) oraz Indie (5,1 proc.).
W przypadku importu najważniejszym krajem
wysyłającym towary na Ukrainę jest Rosja
(14,5 proc.), a w następnej kolejności Chiny
(11,4 proc.), Niemcy (11 proc.), Polska (7 proc.)
i Białoruś (6,5 proc.).

Poziom i wzrost PKB per capita wg PPP oraz
poziom ubóstwa na Ukrainie na tle wybranych
odzwierciedla
krajów. Wielkość bąbelków na
wykresie udział
osób żyjących udział
za mniej
niżżyjących
5,5 USD za
dziennie
odzwierciedla
osób
mniej
(wg5,5
PPP).
niż
USD dziennie (wg PPP).
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SYSTEM
BANKOWY

Ukraina wdraża
europejskie wymogi
płynnościowe
i kapitałowe
W ramach umowy stowarzyszeniowej
z UE Ukraina ma wdrożyć europejskie
wymogi kapitałowe i płynnościowe
(pakiet CRR / CRD IV) w oparciu
o zalecenia Komitetu Bazylejskiego.
Oczekiwany termin wdrożenia dla
nowych wymagań to:

Sektor bankowy na Ukrainie jest
stosunkowo zdywersyfikowany,
ale niepokój budzi wysoki udział
kredytów zagrożonych

dla kapitału – nowa struktura
kapitału, opłata kapitałowa
z tytułu ryzyka rynkowego
i operacyjnego – rok 2019; bufory
kapitałowe – rok 2020 (po okresie
przejściowym dla zwiększenia
kapitalizacji banków);

Lista banków działających na Ukrainie obejmuje ok.
80 podmiotów, w tym 39 z udziałem zagranicznego
kapitału (18 z udziałem 100 proc.). Największym
bankiem (pod względem aktywów według stanu na
1 lipca br.) jest PrivatBank (230 953 mln hrywien),
który w grudniu 2016 r. został znacjonalizowany1.

Inne duże podmioty to Oschadbank,
Ukreximbamk, Raiifeisen Bank Aval, Ukrgasbank
i Sberbank. Na Ukrainie działa, mający siedzibę
we Lwowie, KredoBank, będący spółką córką
PKO BP. Aktywa sektora bankowego według stanu
na 1 marca 2018 r. wyniosły 1 293,1 mld hrywien
(39,8 mld euro), co stanowi ok. 43 proc. rocznego
PKB. Najwięcej ludzi zatrudnionych jest w handlu
i naprawach (ok. 24 proc. według danych za
2012 r.), a w dalszej kolejności w rolnictwie
i przemyśle (odpowiednio ok. 17 i 16 proc.
ogółu zatrudnionych).

1. W związku z tą sprawą Narodowy Bank
Ukrainy wycofał uprawnienia audytorskie dla
PricewaterhouseCoopers Audit LLC, ukraińskiej
spółki zależnej PwC, która dokonywała audytu
PrivatBanku od połowy lat 90. Uzasadniając decyzję
NBU stwierdził, że „PricewaterhouseCoopers Audit
LLC potwierdził nieprawdziwe informacje finansowe
w sprawozdaniu finansowym CB PRIVATBANK PJSC. W
szczególności dotyczyło to informacji o zaangażowaniu
kredytowym i kapitałach regulacyjnych zgłoszonych
przez bank. Sprawozdanie z audytu wydane przez
PricewaterhouseCoopers Audit LLC nie odzwierciedlało
ekspozycji na ryzyko kredytowe PRIVATBANK PJSC, co
doprowadziło do bankructwa i znacjonalizowania, przy
znacznych kosztach dokapitalizowania ponoszonych
przez państwo”.

Zawirowania polityczne i wojenne w latach
2014-2015 przyniosły liczne problemy
z niewypłacalnością, przejęcia i fuzje. Obecnie
90 banków znajduje się w stanie likwidacji.
Niepokój budzi utrzymujący się wysoki poziom
kredytów zagrożonych (NPL), który wynosi
54,5 proc.
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dla płynności – rok 2018
w wypadku krótkoterminowej
(LCR) i rok 2020 dla długoterminowej (NSFR).
W ocenie Narodowego Banku
Ukrainy (NBU) normalizacja sytuacji
w sektorze bankowym pozwala na
wprowadzenie reform kapitałowych
i płynnościowych zgodnie ze
zobowiązaniami. Przepisy określające
wymogi kapitałowe i płynności mają
zostać opracowane z wyprzedzeniem
(1,5 - 2 lata przed obowiązkowym
spełnieniem). Przewiduje się
długotrwały okres testowania
wymagań, przeprowadzone zostanie
ilościowe badanie wpływu. W celu
skutecznego wdrożenia nowych
zasad dotyczących kapitału
16

Wskaźniki adekwatności
kapitałowej systemu bankowego

Kapitały regulacyjne (Tier 1)

i płynności NBU działa
we współpracy
z ekspertami Banku
Światowego i MFW.1
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4Q2017

System
gwarantowania
depozytów

10
8
6
4
2

2013Q4
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4

0

Kapitał regulacyjny kategorii 1
do aktywów ważonych ryzykiem

5,79

Zwrot z aktywów
(ROA)

Przeciętne oprocentowanie
kredytów i depozytów

-1,76

35

Zwrotu z kapitału
(ROE)

-15,34
50,20
76,14

stawki oprocentowania

25
20
15
10

89,61

kredyty przedsiębiorstw niefinansowych
kredyty gospodarstw domowych
depozyty przedsiębiorstw niefinansowych
depozyty gospodarstw domowych

2018.01

2017.08

2016.10

2015.12

2016.05

2015.07

2014.09

2015.02

2013.11

2014.04

98,37

0

2013.01

53,94

Banki

Aktywa ogółem, tys. UAH

Udział w aktywach ogółem

Banki z udziałem skarbu państwa

Na Ukrainie działa
Fundusz Gwarantowania
Depozytów2. Jego głównym
celem jest zapewnienie
funkcjonowania systemu
gwarancji depozytów
gospodarstw domowych
oraz rozwiązywanie
problemów z upadłością
banków. Fundusz
ustanowiono w 1998 r.,
a gwarantowany wówczas
zwrot depozytów dla
banków komercyjnych
wynosił 500,00 hrywien.
Od tego czasu limit
pokrycia zwiększono
11 razy. Obecnie
maksymalny limit pokrycia
to 200 000 hrywien
(ok. 6150 euro). Fundusz

CB PRIVATBANK PJSC

230 953 162

18,4

OSCHADBANK JSC

220 722 796

17,6

UKREXIMBANK JSC

168 366 915

13,4

UKRGAZBANK JSCB

65 709 939

5,2

Ogółem banki z udziałem
skarbu państwa

686 308 141

54,8

60 912 278

4,9

390 806 941

31,2

42 258 187

3,4

156 278 627

12,5

1 233 393 709

98,4

19 806 729

1,6

1 253 200 438

100,0

Banki należące do zagranicznych grup bankowych
RAIFFEISEN BANK AVAL JSC
Ogółem banki należące do
zagranicznych grup bankowych
Prywatne banki
FIUB PJSC
Ogółem prywatne banki
Ogółem banki wypłacalne

obejmuje depozyty osób

5

2013.06

Marża odsetkowa do
dochodu brutto
Koszty
pozaodsetkowe do
dochodu brutto
Aktywa płynne do
aktywów ogółem
Aktywa płynne
do zobowiązań
krótkoterminowych
Pozycja otwarta
netto w walutach
obcych do kapitału

30

2017.03

Nierezydenci
(procent)

jest członkiem Funduszu, jest VAT Derzhavniy
Oschadniy Bank Ukrainy (Narodowy Bank
Oszczędności Ukrainy).

12

wartość wskaźnika

Kapitał regulacyjny
do aktywów
16,10
ważonych ryzykiem
Kapitał regulacyjny
Tier 1 do aktywów
12,12
ważonych ryzykiem
Pożyczki zagrożone
(NPL) pomniejszone
70,18
o rezerwy na nie
NPL do kredytów
54,54
brutto ogółem
Sektorowy podział kredytów
Rezydenci
94,21
(procent)

fizycznych i przedsiębiorców indywidualnych.
Wszystkie licencjonowane banki na Ukrainie
są członkami FGD. Jedynym bankiem, który nie

Banki niewypłacalne

1. Narodowy Bank Ukrainy,
Financial Stability Report
#4, grudzień 2017, str. 15,
https://bank.gov.ua/
doccatalog/
2. Więcej informacji na
oficjalnej stronie FGD
http://www.fg.gov.ua/en/

Ogółem banki niewypłacalne
OGÓŁEM

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy
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20
18
14
12
10
8
6
4
2
0
z Ukrainy do
Polski

z Polski na
Ukrainę

pozostałe towary
drewno, korek itp. i art. z nich

Ukraiński import towarów z Polski prawie
dwukrotnie przekracza eksport. W handlu
z Polską Ukraina osiąga nadwyżkę w wypadku
takich kategorii towarów, jak metale i wyroby
metalowe, produkty mineralne, produkty
pochodzenia roślinnego oraz drewno, korek
itp. (i wyroby z nich). Natomiast duży deficyt
odnotowuje w wypadku maszyn
i urządzeń mechanicznych, elektrycznych
i ich części, pojazdów, statków powietrznych
i pływających oraz urządzeń transportowych,
produktów przemysłu chemicznego, tworzyw
sztucznych i kauczuku (i wyrobów z nich)
oraz artykułów włókienniczych. Istotnym
przedmiotem obustronnego handlu są również
artykuły spożywcze, napoje i tytoń. W tym
wypadku ukraiński import z Polski nieco
przeważa nad eksportem.

Polsko-Ukraińskie
przedstawicielstwa
dyplomatyczne i handlowe
oraz wzajemne inwestycje
Polska i Ukraina posiadają liczne wzajemne
placówki dyplomatyczne. Ze strony polskiej
są to: ambasada i wydział konsularny w
Kijowie, konsulaty w Charkowie, Lwowie,
Łucku, Odessie i Winnicy, a ze strony
ukraińskiej: ambasada w Warszawie,
konsulaty w Gdańsku, Krakowie i Lublinie.
Współpracę gospodarczą wspierają biuro
handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i
Handlu w Kijowie oraz działająca od 1992 r.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

16

mld PLN

RELACJE
GOSPODARCZE
Z POLSKĄ

Wymiana handlowa pomiędzy Polską
a Ukrainą w 2017 r.

prod. poch. roślin.
materiały i art. włókien.
art. spoż.; napoje; tytoń
tworz. sztucz., kauczuk i art. z nich
pojazdy, statki powietrzn. i pływaj.,
urządz. transport.
prod. przem. chemiczn. i pokr.

Największe polskie inwestycje na Ukrainie
to fabryki firm Cersanit (ceramika
budowlana), Barlinek (parkiety), Nowy
Styl (meble), Ken-Pak (opakowania),
Inter-Groclin (części samochodowe) i
Polimex-Mostostal (obrabiarki), banki
Kredobank i Plus Bank oraz klaster rolniczy
Agromisto. Z kolei największe ukraińskie
projekty inwestycyjne w Polsce to: Huta
Częstochowa (inwestor – ISD), Stocznia
Gdańsk (inwestor – ISD), Huta Pokój
(inwestor – Grupa Privat), fabryka urządzeń
oświetleniowych Helios (inwestor – Iskra),
zakład przetwórstwa owoców T.B. Fruit
Dwikozy (inwestor – TB Fruit, właściciel
marki „Jablunewyj Dar”), oraz mazowiecka
mleczarnia Ostrowia1.

prod. mineralne
metale nieszlach. i art. z nich
maszyny i urządzenia mechan.;
sprzęt elektr.; ich części
Źródło: GUS
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1. Źródło: http://mfa.gov.ua/en/aboutukraine/bilateral-cooperation/europeancountries
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KRAJ WEDŁUG
RANKINGÓW
GLOBALNYCH

Ukraina

Polska

Globalny Ranking Konkurencyjności Światowe Forum Ekonomiczne

Ukraina zajmuje raczej odległe miejsca
w różnych rankingach dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej.
W porównaniu z innymi krajami jej atutem
jest wielkość rynku, poziom edukacji
i szkolnictwa wyższego, niskie podatki, dobry
dostęp do kredytów, łatwość uzyskiwania
pozwoleń na budowę i zakładania firmy.
Natomiast czynnikami blokującymi rozwój
gospodarczości są przede wszystkim
wysoki poziom korupcji, słabe otoczenie
makroekonomiczne i instytucjonalne, niski
rozwój rynku finansowego oraz rozwiązywanie
problemów z niewypłacalnością. Kraje, które
w ostatnich edycjach badań rankingowych
zajmowały podobne miejsca, to:

Punktacja
(zakres 1-7 pkt)

4.11

4.59

Miejsce w
rankingu (na 137)

81

39

Kraj najwyżej w
rankingu

Szwajcaria, 5.86 pkt

Kraj najniżej w
rankingu

Jemen, 2.87 pkt

Indeks Percepcji Korupcji Transparency International
Punktacja (na
100 pkt)

30

60

Miejsce w
rankingu (na 180)

130

36

Kraj najwyżej w
rankingu

Nowa Zelandia,
89 pkt

Kraj najniżej w
rankingu

Somalia, 9 pkt

Ratingi
Ukraina jest obarczona dość dużym ryzykiem niewypłacalności
(we wrześniu 2015 r. otrzymała od agencji Standard&Poors
rating „SD”, co oznacza „kraj niewypłacalny z niewielką szansą
na poprawę”. Niemniej już w następnym miesiącu rating został
podniesiony do B-).

Agencja

Rating

Perspektywa

Data nadania/
potwierdzenia

Poprzednio

Fitch

B-

Stabilna

28.04.2017

B-

Moody’s

Caa2

Pozytywna

25.08.2017

Caa3

Standard
& Poor’s

B-

Stabilna

19.10.2015

SD

Doing Business - Bank Światowy

w Globalnym Rankingu Konkurencyjności:
Tadżykistan, Brazylia, Bhutan, Trinidad i
Tobago;

Ogólny ranking
(na 190)

76

27

w rankingu Doing Business: Uzbekistan,
Bhutan, Kirgistan i Chiny;

Kraj najwyżej w
rankingu

Nowa Zelandia

w Indeksie Percepcji Korupcji: Mjanma,
Sierra Leone, Dominikana i Honduras.

Kraj najniżej w
rankingu

Somalia
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PODSUMOWANIE

Szanse i zagrożenia rozwojowe
Szanse
Krótka
perspektywa

Odreagowanie po wojnie
Impuls ze strony globalnego
wzrostu gospodarczego ->
pobudzenie gospodarki,
inwestycji i eksportu,
zwiększenie transferów

Zagrożenia
Ryzyko ponownego wzrostu inflacji,
przekładającego się na niższe dochody
realne i potencjalnie na konsumpcję
Ryzyko polityczne – ukraińska scena
polityczna jest podatna na rozłamy
i konflikty angażujące społeczeństwo
w masowe wystąpienia, zatem sytuacja
wewnętrzna jest potencjalnie niestabilna
Możliwość eskalacji napięcia pomiędzy
Rosją a Ukrainą

Długa
perspektywa

Znaczne zasoby i głębokość
rynku + bliskość UE ->
napływ inwestycji
Wysoko rozwinięty
technologicznie przemysł
oraz wysoki poziom
tworzenia wiedzy
i technologii
Jakość kapitału ludzkiego
(wysoki poziom edukacji
i szkolnictwa wyższego)

Ryzyko polityczne – niestabilna
sytuacja wewnętrzna
Możliwość eskalacji napięcia pomiędzy
Rosją a Ukrainą
Ruch bezwizowy z UE -> ryzyko
pogłębienia odpływu siły roboczej
za granicę
Duży dług publiczny, co więcej, znaczna
część długu w walutach obcych przy
silnie zmiennym kursie hrywny
Wysoka korupcja – hamowanie
przedsiębiorczości i wzrostu PKB
Oligarchiczny charakter ukraińskiej
gospodarki, utrudniający m.in. walkę
z korupcją (skorumpowani najbogatsi
obywatele mają wpływ media i na
ustalanie prawa)
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Prognozy kluczowych parametrów makro według
Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Zgodnie z prognozami MFW z października 2017 r. gospodarka Ukrainy w roku bieżącym i kolejnych będzie
rozwijać się w umiarkowanym tempie. Prognozy przewidują m.in. powoli rosnącą dynamikę PKB, malejącą
inflację oraz poprawę stanu finansów publicznych względem PKB (mniejszy deficyt i zadłużenie). Obraz
ten, oparty na danych z 2016 r., wydaje się zbyt optymistyczny. Według szacunków Narodowego Banku
Ukrainy wzrost PKB w 2018 r. ma wynieść 3,4 proc., natomiast w latach 2019-2020 spowolni on do 2,9 proc.
Problematyczny również będzie spadek inflacji do jednocyfrowych poziomów.

Jednostka

2017

2018

2019

2020

2021

2022

proc.

2,04

3,20

3,54

3,74

4,05

4,04

PKB w cenach bieżących

mld UAH

2 833,05

3 186,84

3 547,19

3 938,92

4 363,76

4 811,57

PKB per capita wg PPP
w cenach bieżących

PPP, USD

8 655,64

9 125,16

9 670,12 10 264,36

10 924,37

11 608,33

Inflacja, średnioroczna

proc.

12,77

9,95

6,99

6,46

5,46

5,04

Wzrost importu
towarów i usług

proc.

8,31

8,19

6,12

7,85

7,58

6,39

Wzrost eksportu
towarów i usług

proc.

8,10

8,75

7,78

6,34

6,37

6,63

proc.
aktywnych
zawodowo

9,45

9,27

8,77

8,36

8,17

7,97

Nadwyżka/deficyt
budżetowy

proc. PKB

-2,86

-2,49

-2,32

-2,11

-2,00

-1,90

Dług publiczny

proc. PKB

86,19

83,46

77,88

71,68

65,99

60,92

Wzrost PKB realny
(w cenach stałych)

Stopa bezrobocia

Saldo rachunku
obrotów bieżących

mld USD

-3,41

-3,34

-2,74

-2,94

-4,02

-4,47

Saldo rachunku
obrotów bieżących

proc. PKB

-3,28

-3,04

-2,30

-2,29

-2,89

-2,97

Kontakt:
Biuro Badań i Analiz
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Główny Ekonomista Mateusz Walewski +48 22 596 59 13
Ekspert Monika Michniewicz +48 22 599 82 44

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe decyzji podjętych w oparciu
o niniejszy materiał. Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku Odbiorcy. Nie może
być on powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub całości.
Raport został przygotowany przez Biuro Badań i Analiz BGK na podstawie danych Thomson Reuters,
Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, Narodowego Banku Ukrainy, serwisu Bloomberg
oraz informacji prasowych.
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