Transport

Rządy na całym świecie rozumieją, jak ważne znaczenie mają inwestycje w sektor transportu. Efektywne
przemieszczanie się obywateli i transport towarów stanowią fundament każdej gospodarki i są filarem światowego
handlu. Transport jest również znaczącym obszarem wzrostu w tak trudnych obecnie dla gospodarki czasach. Nigdy
wcześniej zapotrzebowanie na pociągi, samoloty, samochody i statki nie było tak wysokie.
Komentatorzy różnią się w swoich poglądach na temat dokładnego poziomu inwestycji w tym sektorze gospodarki,
lecz wszyscy zgadzają się z twierdzeniem, że w ciągu następnego dziesięciolecia inwestycje te będą liczone w
miliardach.
Inwestycje płyną szerokim strumieniem w stronę projektów związanych z budową sieci szybkiej kolei oraz
ulepszonego systemu autostrad. Linie lotnicze inwestują w większe i bardziej ekologiczne samoloty przy
jednoczesnym wzroście popytu na pojemność infrastruktury lotniskowej. Gospodarki całego świata inwestują w
budowę nowych lub rozbudowę istniejących portów, a stocznie budują nowe, większe statki, aby sprostać popytowi
na nie. Miasta w Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce, Azji, w Austrazji oraz w Europie zaczynają
przekonywać się do korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych płynących z systemów masowej
komunikacji miejskiej oraz sposobów, w jakie mogą one zniwelować miejski paraliż komunikacyjny. Możliwości w
sektorze transportu są ogromne.
Być może działacie już Państwo w tym sektorze gospodarki i poszukujecie możliwości ekspansji lub dywersyfikacji
prowadzonej działalności. Możliwe też, że dopiero rozważacie wejście na rynek lub dokonanie inwestycji w jednym z
wielu miejsc na całym świecie sprzyjających inwestycjom. Na tym coraz bardziej złożonym i regulowanym rynku
pojawiają się rozmaite wyzwania - natury handlowej, operacyjnej, a także wyzwania prawne. Dlatego też niezbędna w
tym zakresie jest pomoc prawników, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem w działaniu na takich rynkach
oraz rozumieją ich uwarunkowania handlowe, strategiczne i polityczne. Potrzebne będzie Państwu wsparcie ze
strony prawników, którzy w przeszłości zajmowali się już podobnymi sprawami, prawników, którzy są wiarygodni i
wykonują swoją pracę z prawdziwą pasją.
Jesteśmy takimi prawnikami. Na poparcie naszych słów cytujemy słowa jednego z naszych klientów: „… ich praca
jest absolutnie doskonała i bardzo ułatwia nam życie – z wyprzedzeniem przewidują nasze potrzeby.” (opinia klienta,
ranking firm prawniczych Chambers 2012)

Obszary działalności:
• Drogi

• Rząd a transport

• Finanse w transporcie

• Sektor lotniczy

• Gospodarka morska

• Spory sądowe w transporcie i rozstrzyganie

• Kolej
• Koncesje i franszyzy rządowe
• Kwestie konkurencji i działań
antymonopolowych w transporcie

• Produkcja i dostawy
• Przewozy i logistyka

sporów

• Technologia i informatyka w transporcie
• Transakcje w sektorze transportu
• Transport i projekty PPP (partnerstwa
publiczno-prawnego)

• Zamówienia publiczne
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• Regulacja transportu
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