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При чи на ми кор по ра тив ної інтер -
націоналізації є фак то ри, які виз на -
ча ють не обхідність і мож ливість роз -
ши рен ня діяль ності за кор до на ми
дер жа ви.

Роз ви ток су час ної еко номіки
вклю чає за лу чен ня ком панії до діло -
вої опе рації на міжна род но му рин ку,
і підста ва ми для всту пу ста ють по -
шук но вих клієнтів, зни жен ня цін, а
та кож лібе ралізація міжна род ної
торгівлі.

Вибір цілей для роз ши рен ня
діяль ності за кор до ном яв ляє со бою
фун да мен таль не рішен ня, що виз на -
чає всі по дальші дії на рин ку, а од -
ним із клю чо вих фак торів мо же ви я -
ви тись про сте ба жан ня правління
ком панії роз ши ри ти свої опе рації на
міжна род но му рин ку.

Вчені кла сифіку ють при чи ни
інтер націоналізації по
різно му, як
пра ви ло, виз на ча ю чи відра зу кілька
фак торів:

u еко номічний;
u рин ко вий (мар ке тинг);
u пра во вий (політич ний).
Пе ре ра хо вані при чи ни ста ють

мо ти вом об ран ня ком панією пев ної
дер жа ви як но во го рин ку для діло -
вих опе рацій. У ціло му ком панії ке -
ру ють ся еко номічни ми фак то ра ми і
пла ну ють збільши ти про дажі своєї
про дукції або ж змен ши ти вартість
оди ниці то ва ру. Обид ва фак то ри
про тя гом три ва ло го періоду ви ко ри -
с то ву ють ся з ме тою збільшен ня при -
бут ку. Ре зуль та ти досліджень, про ве -
де них у 2009 р. се ред найбільших
польських ви роб ни чих ком паній,
які пра цю ють на міжна род но му рин -
ку, по ка за ли, що 89% ком паній вва -

жа ють ос нов ною при чи ною ви хо ду
на міжна родні рин ки 
 пра гнен ня
збільши ти при бут ки. Оче вид но, що
пе ред ви хо дом на такі рин ки про во -
дить ся аналіз усь о го про ек ту 

зістав ля ють ся ви т ра ти і до хо ди, які
пла ну ють одер жа ти в ре зуль таті
спла но ва них дій.

У ряді ви падків змен шен ня ви т -
рат є ре зуль та том ви ко ри с тан ня де -
ше вої ро бо чої си ли та вигідні по дат -
кові про по зиції іншої країни. Від
січня до квітня 2010 р. се редній дохід
по Ук раїні дорівню вав 260 дол., тоді
як у Польщі в квітні 2010 р. 
 1080
дол. Існу ють раз ючі відмінності у
вар тості оп ла ти праці в двох країнах,
навіть як що бра ти до ува ги відхи лен -
ня в кур сах ва лют. Та ким чи ном,
більш низь ка оп ла та праці цілком
мо же слу гу ва ти сти му лом пря мо го
інве с ту ван ня в Ук раїну.

Од но час но з цим прямі інве с тиції
до Ук раїни мо жуть ус к лад ню ва тись
порівня но ви со ки ми кор по ра тив ни -
ми по дат ка ми: ПНП1 
 на рівні 25%,
ПДВ 
 20%; у Польщі рівень опо дат -
ку ван ня та кий: ПНП 
 19%,  ПДВ 

22%. Крім ви со ко го рівня по дат ку на
при бу ток, польським інве с то рам та -
кож слід вра хо ву ва ти той факт, що
ПДВ на то ва ри, що ек с пор ту ють ся
за межі те ри торії ук раїнської мит -
ниці, пе ре бу ва ють на ну ль о во му
рівні. Не має нічо го ви дат но го в про -
дажі польських то варів ук раїнським
спо жи ва чам, од нак це ви яв ляється
важ ли вим для тих ком паній, які про -
по ну ють то ва ри євро пейським
країнам, ви го тов лені в Ук раїні. ПДВ
на ек с пор то вані то ва ри у Польщі та -
кож ма ють 0%, але про дукція по вин -

на ек с пор ту ва тись до країн за ме жа -
ми Євро со ю зу.

Оче вид ним є той факт, що оп ла та
праці й опо дат ку ван ня 
 не єди ний
вирішаль ний фак тор. Інші чин ни ки
вклю ча ють вартість по став ки ма -
теріалів, ви т рат на енер го носії, стра -
ху ван ня то що.

Особ ли вості за сто су ван ня мар ке -
тин гу виз на чає по тре ба в ос воєнні
но во го рин ку і в но вих по куп цях.
Вихід на но вий іно зем ний ри нок мо -
же бу ти вик ли ка ний жор ст кою кон -
ку ренцією на внутрішньо му рин ку
або ж йо го на си ченістю, зни жен ням
рівня про дажів, надмірним ви роб -
ниц твом. При чи ною вхо джен ня на
іно зем ний ри нок мо же та кож ста ти
чітка стра тегія ком панії на роз ши -
рен ня ринків. До фак торів ви хо ду на
іно земні рин ки мож на та кож відне с -
ти ступінь йо го роз вит ку, на явність
відо мих тор го вель них ма рок, спро -
можність за про по ну ва ти унікальні
то ва ри, а та кож знан ня іно зем но го
рин ку і йо го спо жи вачів.

У да но му кон крет но му ви пад ку
бу де склад но виз на чи ти якісь особ -
ливі при чи ни, за яки ми польські
ком панії вхо дять на ук раїнський ри -
нок.

Ос танній спи сок фак торів на ле -
жить до нор ма тив них (політич них)
ас пектів кор по ра тив ної інтер -
націоналізації. Низ ка сти му лю ю чих
за собів та об ме жень мо жуть бу ти
вста нов лені у тій країні, на яку спря -
мо ва но роз ши рен ня ком паній. Такі
фак то ри вклю ча ють за ко но давчі ак -
ти сто сов но дій у сфері бізне су, мит -
ний кон т роль, а та кож до по мо га
дер жа ви і спро щені схе ми для іно -
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зем них інве с торів. Ці нор ми мо жуть
виз на ча ти вибір іно зем но го рин ку, а
та кож спо со би всту пу на да ний ри -
нок.

За га лом ук раїнські за ко ни про по -
ну ють рівні мож ли вості національ -
ним (внутрішнім) та іно зем ним ком -
паніям, а всі ви нят ки з да но го прин -
ци пу зву жу ють ся до мас штабів ок ре -
мих ви падків. Се ред інших, Ук раїна
га ран тує стабільність пра во во го кон -
т ро лю 
 у разі змін, вик ли ка них інте -
ре са ми інве с то ра, він мо же ви ма га ти
по вер нен ня згідно з по пе редніми за -
ко но дав чи ми нор ма ми, які за ви мо -
гою діють де сять років, при цьо му
пільги ма ють бу ти про дов жені ще на
де сять років. Клю чо ву роль та кож
відіграє пра во пе ре во ди ти до хо ди
ком панії до інших країн (зро зуміло,
за умо ви спла ти всіх по датків і
зборів).

Іншою пе ре ва гою ви бо ру Ук раїни
як цілі для інве с ту ван ня є дія Уго ди
між уря да ми ре с публіки По льща та
Ук раїною, а та кож взаємна підтрим -
ка і за хист інве с тицій, ук ла де на 1993
ро ку. Так, у ст. 4 Уго ди го во рить ся
про привілей о ва ний ста тус
польських інве с торів, відповідно до
яко го во ни ма ють ті самі пра ва, що й
інве с то ри з інших західних країн.

Роль спри ят ли во го се ре -
до ви ща для роз вит ку
бізне су у ви борі іно зем них
ринків

Рин ко ва ак тивність на міжна род -
но му рин ку по тре бує вив чен ня і ви -
ко ри с тан ня мож ли во с тей да но го
рин ко во го се ре до ви ща, а та кож не -
обхідність уни ка ти чи мінімізу ва ти
на явні за гро зи. Го ло вну роль відіграє
аналіз місце во го се ре до ви ща у да но -
му місці і пра виль ний час 
 шля хом
спо с те ре жень і про гно зу ван ня змін,
які мо жуть ви ни ка ти все ре дині да -
но го бізнес
се ре до ви ща. Це до по ма -
гає при сто су ва тись до май бутніх
умов в діло вих опе раціях. Для
топ
ме не джерів ком панії важ ли вим
є моніто ринг змін, що відбу ва ють ся
на рин ку. Ко ли ком панія вхо дить на
но вий міжна род ний ри нок 
 з од но -
го бо ку, її керівниц тво зо се ре -
джується на існу ю чих умо вах, знан -
ня яких є за по ру кою для по чат ку

діло вих опе рацій і за лу чен ня но вих
по купців, агентів, чи нов ників,
робітників то що. Зміни і транс фор -
мації міжна род но го се ре до ви ща
оціню ють ся на пізніших стадіях про -
це су.

З дру го го бо ку, бізнес
се ре до ви ще
постійно змінюється і ком панії зму -
шені спо с теріга ти за та ки ми пе ре -
тво рен ня ми на постійній ос нові. Це
зав дан ня вва жається най -
складнішим, то му що бізнес
се ре до -
ви ще 
 це:

u якісне зро с тан ня: ри нок 

суб'єкт глиб шо го гло баль но го
про це су, і пе ре шко ди на шля ху
інфор ма тив но го обміну стерті;

u ве ли ке роз маїття 
 нові
спеціальні ор ганізації, нові
ніші рин ку;

uне стабільна си с те ма 
 цикл
жит тя про дукції ско ро че но,
жорсткіший рівень кон ку -
ренції, відкрит тя но вих тех но -
логій, втру чан ня уря ду в ділові
за хо ди;

u все осяж на си с те ма 
 безліч
явищ 
 взаємо за лежні.

Вод но час ком панії шу ка ють мож -
ли во с тей для стан дар ти зації рин ко -
вої діяль ності з ціллю змен шен ня
ви т рат. З цієї при чи ни діло ва ак -
тивність мо же бу ти більш ефек тив -
ною, як що про во дить ся в од но тип -
них країнах. Існує та кож низ ка фак -
торів, що роб лять стан дар ти зацію
якіснішою, 
 обов'яз кові об ме жен ня
ком панії у влас но му се ре до вищі.

Ком панії, які звик ли пра цю ва ти
на да но му рин ку, ма ють при ла ш то -
ву ва ти рин ко ву діяльність під місце -
ве за ко но дав ство. Кількість та об сяг
фак торів для аналізу ком панією за -
ле жать від ха рак те ри с ти ки цільо во го
рин ку.

Рин ки у кон крет них країнах мо -
жуть оціню ва тись з точ ки зо ру де мо -
графічних, еко номічних, за ко но дав -
чих, технічних, при род них і куль тур -
них фак торів.

Знан ня де мо графічно го се ре до ви -
ща, кількості на се лен ня країни та її
де мо графічні тен денції по лег шу ють
оцінку розмірів струк ту ри по пи ту
спо жи вачів на то ва ри 
 все це
підкріпле но порівня но низь кою
ціною на оди ни цю то ва ру. Відо мості
про де мо графію, спільно з інши ми

ха рак те ри с ти ка ми се ре до ви ща (на -
при клад, до хо ди на се лен ня, струк -
ту ра спо жи ван ня), та кож мо жуть
при ве с ти до виз на чен ня по пи ту на
інші ви ди то варів, вклю ча ю чи пред -
ме ти роз коші, про мис лові то ва ри та
ін.

Ук раїна, з на се лен ням май же у 46
млн меш канців, мо же ста ти по -
тенційно при ваб ли вим рин ком для
польських фірм (за ви нят ком
періоду май же у двад цять років, ко -
ли бу ло зафіксо ва но не га тив ний
рівень на ро джу ва ності). При близ но
69% ук раїнців жи вуть у містах, які
мо жуть впли ну ти на рішен ня вий ти
на цей ри нок. Го ро дя ни ви с ту па ють
спо жи ва ча ми з більшим купівель -
ним по тенціалом, ніж меш канці
сільських рай онів, що та кож ха рак -
те ри зу ють ся різним спо со бом жит тя.
Клієнти в гу с то на се ле них пунк тах
більш чут ливі до впли ву мар ке тин -
го вих інстру ментів, то му що кон так -
ту ють з інши ми спо жи ва ча ми. Це
на зи ва ють ефек том де мон страції.

Еко номічні по каз ни ки відо бра -
жа ють еко номічний стан тієї чи
іншої країни та на да ють інфор мацію
про до хо ди спо жи вачів. До ос нов них
ха рак те ри с тик бізнес
се ре до ви ща
вхо дять рівень еко номічно го роз вит -
ку, еко номічно го зро с тан ня та
інфляції, а та кож ко ли ван ня
обмінно го кур су.

За оцінка ми Світо во го бан ку,
ВВП Ук раїни на ду шу на се лен ня за
па ри те том купівель ної спро мож -
ності у 2009 р. ста но ви ло 6,190 дол.
США (у Польщі 
 18,440 дол. США).
За про гно за ми ЄБРР, різкий еко -
номічний спад у 2009 р. і падіння
ВВП по над 15% бу де су п ро во джу ва -
тись 4% зро с тан ня ВВП у 2010 р.
Рівень інфляції зни зи в ся до 22,3%
(2008 р.) до рівня 14,3% (2009 р.), од -
нак за ли шається до стат ньо ви со ким.
Впли ва ють на спо живчі до хо ди
(зни жен ня купівель ної спро мож -
ності) і ви сокі тем пи інфляції, а та -
кож ви т ра ти на ви роб ниц тва (що
при зво дить до зро с тан ня цін на фак -
то ри ви роб ниц тва). У табл. 1 пред -
став лені обмінні кур си гривні до
польських зло тих.

Еле мен ти політич но го і пра во во -
го се ре до ви ща виз на ча ють до -
ступність кон крет них національ них
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ринків для іно зем них ком паній, сво -
бо ду ви бо ру стра тегії вхо ду і ви ко ри -
с тан ня інстру ментів мар ке тин гу.
Важ ли ву роль відіграє рівень, за до -
по мо гою яко го уряд ре гу лює
діяльність іно зем них інве с торів, за -
охо чен ня чи ні для вкла ден ня іно -
зем но го капіта лу на да но му рин ку.

Еле мен ти політич но го і пра во во -
го се ре до ви ща свідчать про до -
ступність кон крет них національ них
ринків для іно зем них ком паній, сво -
бо ду ви бо ру стра тегії вхо ду і ви ко ри -
с тан ня інстру ментів мар ке тин гу.

Вве ден ня зовнішніх ринків вклю -
чає політич ний ри зик 
 ри зик втрат у
ре зуль таті зміни політи ки уря ду. За -
зна чи мо, що політич ний ри зик на -
стає у та ких сфе рах:

u ри зик втра ти прав влас ності
(кон т ро лю) інве с то ва них
коштів у ре зуль таті конфіска-
ції, при влас нен ня або націо-
налізації;

u опе раційних ри зиків, пов'яза -
них з по точ ни ми за рубіжни ми
опе раціями ком паній (на при -
клад, ре гу лю ван ня цін, об ме -
жен ня в про су ванні про дук ту
або роз по в сю джен ня, по дат ко -
ва політи ка);

u логістич ний ри зик 
 ре гу лю -
ван ня ру ху то варів, по слуг,
капіта лу, лю дей і тех но логій.

Од ним із по каз ників політич них
ри зиків є гло баль ний індекс
політич них ри зиків, роз роб ле ний
гру пою "Євразія". Індекс має зна -
чен ня від 0 до 100 
 чим ви ще, тим
стабільнішою є та чи інша країна,
рей тинг Польщі ста но вить 76, а Ук -
раїни 
 57. Іншим по каз ни ком
бізнес
се ре до ви ща є індекс розвідки
ри зиків, роз роб ле ний BERI: Ук раїна
посідає 128 місце у 2009 р. (зни жен -
ня з 87 у 2008 р.).

Політичні зміни пов'язані з май -
бутніми мож ли ви ми зміна ми пра во -
вих по ло жень на іно зем них рин ках.

Ком панія, яка хо че за про по ну ва ти
свої то ва ри та по слу ги на за кон них
підста вах, зо бов'яза на до три му ва -
тись обов'яз ко вих пра вил у разі вхо -
ду на но вий ри нок. Та ким чи ном,
мар ке то ло ги ма ють вра хо ву ва ти
пра вові нор ми у даній країні 
 во ни є
важ ли ви ми з точ ки зо ру ком панії та
її діяль ності і мо жуть пе ре шко джа ти
роз ши рен ню діяль ності ком панії на
да но му рин ку.

Пра ви ла та об ме жен ня в русі то -
варів і по слуг мо жуть ма ти різно -
манітні фор ми. Для ре гу лю ван ня ек -
с пор ту та імпор ту то варів ши ро ко за -
сто со вується си с те ма мит них зборів.
Такі дії уря ду впли ва ють на ціни,
знач но підви щу ю чи їх на про дук ти,
що про по ну ють ся іно зем ним
клієнтам, роб ля чи їх менш кон ку -
рен то с про мож ни ми. Міжна род на
торгівля ви ко ри с то вує ряд не та риф -
них бар'єрів, що ре гу лю ють рух то -
варів. Так, і митні збо ри, і не та рифні
бар'єри (кво ти, ліцензії або сер -
тифіка ти) за сто со ву ють ся у тор го во -
му обміні між По льщею і Ук раїною.

Технічне та тех но логічне се ре до -
ви ще ха рак те ри зується роз вит ком
інфра с т рук ту ри. Сфе ри діяль ності
ком паній за ле жать від ти пу і якості
по слуг у сфері транс пор ту, зв'яз ку чи
енер го по с та чан ня. У той же час
рівень тех но логічно го роз вит ку
країни впли ває на по пит на про -
дукцію на спо жив чо му і про мис ло -
во му рин ках. Вибір цільо во го
об'єкта роз ши рен ня та кож за ле жить
від на вко лиш ньо го се ре до ви ща 

клімат, гео графія, до ступність при -
род них ре сурсів. У ви пад ку Ук раїни
од ним із фак торів, на на шу дум ку,
має життєво важ ли ве зна чен ня 
 гео -
графічна близькість. На явність
спільно го кор до ну між По льщею та
Ук раїною яв ляє со бою ос нов ний
чин ник, який при вер тає ува гу
польських фірм.

Куль тур не се ре до ви ще мо же ма ти

ве ли ке зна чен ня у ви борі
відповідних мар ке тин го вих інстру -
ментів, і куль тур ну схожість між По -
льщею та Ук раїною мож на вва жа ти
тим фак то ром, що відчут но впли ває
на то ва ро обіг між дво ма країна ми.

Польські ком панії на ук -
раїнсько му рин ку

Крім то го, що інте г рація Польщі в
ЄС, без умов но, є чин ни ком, який
за без пе чує лег кий до ступ до
співробітниц тва ринків, схо же, що
де які польські ком панії вва жа ють
розмір рин ку і йо го гео графічну
близькість найбільш ва го ми ми фак -
то ра ми. Польський ек с порт спря мо -
вує свою діяльність на євро пейський
ри нок, і це підтвер д жується тим, що
на ек с порт Польщі на рин ки ЄС
при па дає 79,6% за галь но го об ся гу
ек с пор ту в 2009 р., а відповідний об -
сяг ек с пор ту в країни ЦСЄ був на
рівні 7,5%. У 2008 р. по каз ник
польсько го ек с пор ту до сусідніх
країн ста но ви ло 44,5% за галь но го
польсько го ек с пор ту. Ук раїна
відіграє важ ли ву роль у тор го во му
обміні. Досліджен ня, про ве дені на -
прикінці 2009 р. по ка за ли, що се ред
найбільших польських ви роб ни чих
ком паній, які пра цю ють на міжна -
род них рин ках, 48% з них оби ра ють
Ук раїну цільо вим об'єктом ек с -
пансії, вва жа ю чи ук раїнський ри нок
дру гим найбільш важ ли вим іно зем -
ним рин ком (після Німеч чи ни).

У 2008 р. Ук раїна посіла 8 місце
се ред по купців польських про дуктів:
на Ук раїну при па дає 3,7% за галь но го
об ся гу ек с пор ту в Польщі. На жаль,
у 2009 р. за реєстро ва но зни жен ня
про дажів польських про дуктів в Ук -
раїні (2,57% польсько го ек с пор ту), а
Ук раїна посіла 11 місце се ред імпор -
терів польських то варів. Вартість
польсько го ек с пор ту в Ук раїні пред -
став ле но у табл. 2. Ос новні то ва ри,

Таблиця 1
Офіційний курс гривні в порівнянні з польськими злотими

Дже ре ло: Національ ний банк Ук раїни // http://www.bank.gov.ua. 	 15.07.2010.
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що ек с пор ту ють ся до Ук раїни: про -
дукція ма ши но будівних та елек тро -
будівних за водів, про дук ти хар чу -
ван ня та сільсько го с по дарські то ва -
ри, ме тал, папір і ви ро би лег кої про -
мис ло вості.

Ек с порт про дукції є од ним із за -
собів ви хо ду на міжна родні рин ки.
Польські ком панії пра цю ють на ук -
раїнсько му рин ку че рез фран чай -
зин гові ме режі 
 11,5% всіх фран чай -
зин го вих ме реж, що діють у Польщі,
ма ють тор гові і сервісні точ ки за
кор до ном. Ос нов ни ми ціля ми
польської си с те ми є Росія, Чехія,
Сло вач чи на, Ук раїна та Лит ва.

Ком панії та кож мо жуть пря мо
інве с ту ва ти на за рубіжні рин ки.
Польські прямі інве с тиції в Ук раїну
постійно зро с та ють. За да ни ми
Відділу торгівлі та за охо чен ня інве с -
тицій По соль ст ва Польщі в Ук раїні,
на прикінці 2009 р. По льща посіла 12
місце се ред найбільших іно зем них
інве с торів в Ук раїні (13
те у 2008 р.).
Ста ном на 1 січня 2010 р. польські
ком панії зро би ли інве с тицій в Ук -
раїну на су му 864,9 тис дол. США.
Збільшен ня інве с тицій у 2009 р. обу -
мов ле но го ло вним чи ном підви щен -
ням капіта лу ком панії "Кре до банк",
влас ник якої PKO BP має в ста тут но -
му капіталі 1 млрд грн (близь ко 130
тис. дол. США). У ре зуль таті цьо го
част ка фінан со во го сек то ру
польських інве с тицій в Ук раїну
збільши лась більш ніж на 50%
(найбільші польські інве с то ри в цьо -
му сек торі вклю ча ють PKO BP, Pekao
SA та Getin Holding). Про мис ло вий
сек тор пред став ле ний Barlinek, Cer-
sanit, Sanitec
KOLO, Can
Pack,
Maspex
Ва довіце, The Sobieski
Group, TZMO, Inter
Groclin, Forte
furniture manufacturers, BRW and
Nowy Styl, The Duda meat corpora-
tion. Од нак Ук раїна, яка ви с ту пає

цільо вим об'єктом ек с пансії для
польських ком паній, ста вить певні
об ме жен ня для підприємницької
діяль ності. За да ни ми польських
підприємців, ос нов ни ми пе ре шко -
да ми є такі:

u значні за трим ки пла тежів або
будь
яких вип лат відшко ду ван -
ня ПДВ (проб ле ма в ос нов но му
сто сується польських інве с -
торів в Ук раїні, які ек с пор ту -
ють свою про дукцію до інших
країн);

u відсутність про зо рості, послі-
до вності і стійкості ук -
раїнських пра во вих норм;

uне ефек тив на юрис дикція, тру-
д нощі, що ви ник ли в су до во му
по ряд ку, не спри ят ливі ви ро ки
ук раїнських су до вих адміні-
стра ти вних ор ганів, не до три -
ман ня обов'яз ко вих пра вил (зо -
к ре ма, місце вих ор ганів вла ди);

u ко рупція адміністрації ор ганів і
судів за галь ної юрис дикції;

uне та рифні об ме жен ня (обов'яз -
кові сер тифікації, ате с тації або
пе ревірки, ве те ри нарні і сані-
тарні пра ви ла);

uнадмірні су ми мит них зборів на
імпор то вані то ва ри і часті
зміни мит них пра вил;

uне роз ви не на інфра с т рук ту ра і
не ве ли ка кількість при кор дон -
них кон т роль но
про пуск них
пунктів, що пе ре шко джає
ефек тив ності пе ре ве зен ня ван -
тажів.

На сам кінець мож на кон ста ту ва -
ти, що Ук раїна відіграє ве ли ке зна -
чен ня для польських ком паній.
Розмір рин ку і гео графічна близькі-
сть, як ви яв ляється, є важ ливіши ми,
ніж не спри ят ливі ма к ро еко номічні
по каз ни ки (змен шен ня ВВП і до -
стат ньо ви сокі тем пи інфляції).
Вступ Ук раїни до СОТ у травні 2008

р. вик ли ка ли певні очіку ван ня що до
вдо с ко на лен ня біржо вої торгівлі.
Ще од ним дже ре лом оп тимізму є
поліпшен ня еко номічної си ту ації в
Ук раїні на по чат ку 2010 р.

Та ким чи ном, Ук раїна мо же ста ти
пер спек тив ним рин ком для ба га ть ох
польських ком паній у най ближчі ро -
ки.
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