اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین

بولتن شماره 7

محیط اقتصادی
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 سیستم اقتصادی و نقش دولت
كشور اوكراين با جمعيتي نزديك به 55/5ميليون نفر ،از لحاظ اقتصادي در رده چهلمين اقتصاد بزرگ
جهان بر اساس ( GDPبر اساس برابري قدرت خريد) قرار دارد.
اوكراين از پتانسيل اقتصادي بسيار مناسبي برخوردار است .صنعت ،عمده ترين بخش اقتصاد اوكراين
است و بخش بزرگي از درآمد ناخالص ملي اين كشور را شامل مي شود .امروزه محصوالت توليدي
اوكراين در بازارهاي جهاني قابل رقابت هستند و برخي از فناوري هايي كه از هنگام اتحاد شوروي سابق
در اوكراين باقيمانده ،گاهي در جهان بي همتاست.
اوكراين يكي از بزرگترين كشورهاي فضايي
جهان است و در اين زمينه جايگاه ششم
جهان را دارد .اين كشور پتانسيل بااليي براي
ساخت موشك ها و ماهواره هاي فضايي
دارد.
انواع خودروهاي مسافربري و باربري،
ميكروسكوپ هاي دقيق ،توربين نيروگاه هاي
آبي ،گرمايي و اتمي ،لوكوموتيو و واگن قطار ،هواپيماي مسافربري و باربري ،كشتي اقيانوس پيما ،جنگ
افزارهاي مدرن و  ...بخشي از كاالهاي ساخت اوكراين هستند .بزرگترين هواپيماهاي باربري جهان به نام
هاي «مري» و «روسالن» در اوكراين ساخته ميشوند ،كه در حدود  052تن بار را انتقال ميدهند.
از جمله توليدات مهم صنعتي اوكراين ميتوان آهن ريخته گري ،فوالد و انواع لوله را نام برد .در سال
 0225ميالدي ،اين كشور هفتمين توليدكننده بزرگ فوالد در جهان شناخته شد .صنايع شيميايي اوكراين
نيز با توليد كك ،كودهاي زراعي و اسيد سولفوريك نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كنند.
اوكراين در كنار برخورداري از توانمندي هاي چشمگير در ساخت تجهيزات فلزي مانند لوكوموتيوهاي
ديزلي ،تراكتور و خودرو ،بخش بزرگي از نيازهاي روسيه و ديگر كشورهاي جدا شده از شوروي سابق را
در زمينه هاي الكترونيك ،صنايع نظامي و فضايي تامين مي كند.
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 بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن اوكراين 02/7 ،درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را
تشكيل داده و  81/5درصد نيروي كار اوكراين در بخش صنعت و معدن مشغول به كار هستند.
محصوالت عمده صنعتي اوكراين شامل موارد زير است:
 زغال سنگ.
 نيروگاه هاي برق.
 فلزات آهن دار و غيرآهن دار.
 ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل.
 فرآورده هاي شيميايي.
 فرآوري غذا.
 هواپيماسازي
 كشتي سازي.
 صنايع اپتيك.
 ماشين آالت سنگين.
 توربين.
 صنايع فوالد.
 ادوات كشاورزي.
 معادن عمده اوکراین شامل موارد زیر است:
 زغال سنگ.
 سنگ آهن.
 گاز طبيعي.
 نفت.
 گچ.
 نمك.
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 پتاسيم.
 فسفر.
 سنگ مرمر.
توانايي هاي فني كارخانه ها ،شركت ها و كارگاه هاي اوكراين اين امكان را فراهم آورده كه انواع
محصوالت صنعتي در اين كشور ساخته شود .پيشرفت اوكراين ،متكي بر پژوهش ها و ساختارهاي دانش
بنيان است .تبادل علمي و فناوري ميان واحدهاي توليدي و صنعتي با مراكز علمي ،انستيتوها و دانشگاه ها،
رابطه اي تعريف شده و قانوني است.
به لحاظ جغرافياي صنعتي مي توان گفت كه در غرب كشور معادن ،مصالح ساختماني ،صنايع تبديلي و
جنگل داري و در شرق كشور در استان هاي خاركف ،دنيپرو پتروفسك ،دانتسك ،لوگانسك ،زاپاروژيه،
نيكاليف و ثومي ،صنايع متالورژي ،شيميايي ،كشتي سازي ،ماشين سازي ،ماشين ابزارسازي و  ...تمركز
يافته اند .در ميان استان هاي اوكراين ،برخي از استان ها در زمينه هايي جلوتر هستند:
 استان خاركف :قطب صنايع هواپيماسازي ،هوا و فضا ،داروسازي ،ماشين سازي ،دستگاه ها و
تجهيزات پزشكي و تشخيص طبي.
 استان دنيپرو پتروفسك :بزرگترين قطب صنايع هوا و فضا و موشك سازي ،صنايع ماشين آالت
كشاورزي و شيميايي.
 استان دانتسك :قطب صنايع معدن و متالورژي ،ماشين آالت معدن و صنايع جانبي آن.
 استان لوگانسك :صنايع شيميايي و معدن.
 استان زاپاروژيه :فوالد و صنايع متالورژي.
وضعيت برخي از صنايع عمده اوكراين ،در ادامه بيان شده است.
 صنایع آهن و فوالد
آهن و فوالد از مهمترين صنايع اين كشور است .از سال  0225ميالدي ،اوكراين با بيش از چهل ميليون تن
توليد ساالنه ،هفتمين كشور توليدكننده ي بزرگ فوالد در جهان بوده است .اين صنعت در ابتداي استقالل
در انحصار بخش دولتي بوده ولي هم اكنون به بخش خصوصي واگذار شده است .بخش بزرگي از توليد
اين محصول ،هر ساله به ديگر كشورها صادر مي شود .اوكراين نقش مهمي در صنعت فوالد جهان به
عهده دارد .ميزان رشد توليد ساالنه اين صنعت بيش از پنج درصد برآورد شده است.
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 صنایع هوا و فضا
كارخانه يوژنيه دنيپروپتروفسك ،تنها كارخانه صنايع هوا و فضا در شوروي سابق است .اين كارخانه
مهمترين طراح و سازنده ي موشك هاي بالستيك شوروي سابق بود كه با اندكي اصالحات ،امروزه از
سازندگان موشك هاي حامل است .بسياري از كشورهاي جهان با اين مركز همكاري دارند.
كارخانه زاريا ماش پروئكت نيكاليف سازنده ي انواع توربين ها و كمپروسورها است .از ديگر واحدهاي
صنعتي بزرگ اوكراين در اين زمينه ميتوان كارخانه فرونزه در شهر ثومي ،كارخانه موتورسيچ سازنده
موتور هواپيما و توربين ،كارخانه تانك سازي ماليشف خاركف ،كارخانه هواپيماسازي آنتونف خاركف،
كارخانه كشتي سازي چورنومورسكي نيكاليف ،كارخانه متالورژي ماريوپل و كارخانه واژماش پروئكت
را نام برد.
 انرژی
اوكراين با وجود برخورداري از منابع غني نفت و گاز ،از ضعف بزرگي در بخش پااليش رنج مي برد .اين
كشور نزديك به نود درصد نفت و گاز مصرفي خود را وارد مي كند .روسيه اصلي ترين تامين كننده ي
نفت اوكراين است و تركمنستان نيز بخش بزرگي از گاز مصرفي آن را تامين مي كند .ولي اوكراين در
توليد برق خودكفاست و حتي به روسيه و شرق اروپا برق صادر مي كند .اين خودكفايي به لطف
برخورداري از انرژي اتمي و برق آبي حاصل شده است .بيش از  55درصد از برق مصرفي اوكراين از پنج
نيروگاه هسته اي تامين مي شود .مابقي برق مصرفي و مورد نياز كشور ،توسط  00نيروگاه حرارتي و برق
آبي تامين مي شود.
با اين كه اوكراين  55درصد منابع زغال سنگ شوروي سابق را در خود جاي داده ،ولي از لحاظ داشتن
منابع نفتي كشوري فقير به شمار مي رود .اين كشور داراي سه ناحيه نفتي در كارپات (غرب كشور)،
دنيپرو پتروفسك و دونتسك (شرق كشور) و پيريچرنومورسك كريمه (جنوب كشور) است كه همگي نفت
بسيار كمي در خود انباشته اند .توليد نفت همه ي اين نواحي ها ،كمتر از پنج درصد مصرف كشور را
تامين مي كند .همچنين منابع اندك گاز طبيعي اوكراين در درياي سياه و ناحيه صومي متمركز است .توليد
اندك گاز سبب شده تا اوكراين در واردات آن ،وابستگي شديدي به روسيه و تركمنستان داشته باشد.
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 بخش کشاورزی
اوكراين از كشورهاي سرسبز جهان است .در سال  0222ميالدي ،سهم بخش كشاورزي اوكراين از توليد
ناخالص داخلي  2/1درصد بوده است.
نزديك به  55درصد زمين هاي اوكراين براي كشاورزي و كشت ميوه و سبزيجات مناسب است .در حدود
 8/5درصد زمين ها داراي پوشش سبز و كشتزارهاي دايمي هستند 85/1 .درصد نيروي كار اوكراين در
بخش كشاورزي فعاليت مي كنند.
عمده ترين محصوالت كشاورزي اوكراين عبارتند از:
 برنج.
 چغندرقند و شكر.
 ذرت و آفتابگردان.
 سبزيجات.
 گوشت گاو.
 شير و لبنيات.
 غالت.
زمين هاي حاصلخيز كشاورزي ،بسترها و زيرساخت هاي مناسب توسعه ي صنعتي ،نيروي كار آموزش
ديده و باسواد ،و نظام كارآمد آموزشي از جمله پايه هاي استوار پيشرفت بخش كشاورزي اين كشور
در سالهاي گذشته بوده است.
از ديرباز اوكراين به عنوان انبار غله اروپا مشهور بوده است .اوكراين همچنين به سبد نان شوروي نيز
معروف بوده است .صنايع تبديلي بخش كشاورزي از صنايع مهم اين كشور به شمار مي رود ،كه در
ساختار اقتصادي كشور داراي جايگاهي راهبردي است.
در اوكراين ،زمين هاي تحت كشت هر يك از محصوالت كشاورزي ،همواره زير كشت همان محصول
است 85/5 .ميليون هكتار زير كشت غالت 700 ،هزار هكتار زير كشت چغندرقند 058 ،هزار هكتار زير
كشت آفتابگردان 8/5 ،ميليون هكتار زير كشت سيب زميني و  0/5ميليون هكتار زير كشت علوفه دامي
بوده است.
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گردشگري ،تجارت و بازرگاني ،خدمات دولتي ،بهداشت و آموزش ،امور مالي،
بيمه و ارتش مهم ترين بخش هاي خدماتي اين كشور هستند.
 گردشگری
صنعت گردشگري از منابع مهم درآمد اوكراين به شمار مي آيد .اين كشور چهاردهمين كشور جهان از
نظر جذب گردشگر بوده و ساالنه بيش از بيست ميليون نفر از اوكراين ديدن مي كنند.
اوكراين در ميان شرق و غرب اروپا ،شمال و جنوب اين قاره و همچنين در مرز آسيا قرار گرفته است.
شرايط مناسب آب و هوايي و مناظر سرسبز و زيباي طبيعي در كنار كوه هاي بسيار زيبا و دهها پارك و
قلعه ي تاريخي ،موقعيت ويژه اي را از ديد جذب گردشگر به اين كشور بخشيده است .برخي از موارد
درخور توجه در زمينه ي گردشگري اوكراين عبارتند از:
 ساحل درياي سياه مقصد تابستاني ميليون ها اروپايي است.
 بيش از پانصد شهر اوكراين قدمتي نهصد ساله يا بيشتر دارند.
 كي يف پايتخت اوكراين داراي بناهاي منحصر به فرد و ساختمان هاي زيباست.
 بسياري از شهرهاي اين كشور مانند اودسا ،خاركف و يالتا جاذبه هاي گردشگري بسياري را براي
مردم اين كشور و ديگر كشورهاي جهان فراهم كرده اند.
 شاخص های مهم اقتصادی
با توجه به پيوستن اوكراين به سازمان جهاني تجارت و پيروي از نظام اقتصاد آزاد ،قيمت ها در اين كشور
تابع سيستم عرضه و تقاضا و بر اساس اصول سازمان جهاني تجارت است .دولت اين كشور نقشي در
تعيين قيمت بسياري از كاالها ندارد و تنها با تهيه فهرست براي سازمان جهاني تجارت مي تواند براي
اقالم خاص ،مانند برخي از مواد غذايي و مواد خام تعيين قيمت كند.
 شبکه های توزیع
وجود  502فرودگاه ،برخورداري از حدود  872هزار كيلومتر جاده 00 ،هزاركيلومتر خطوط ريلي812 ،
كشتي تجاري ،دوازده پايانه بندري و  08710كيلومتر خط ساحلي باعث شده كه سيستم حمل و نقل كاال
در اين كشور از وضعيت مناسبي برخوردار باشد.
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بنابراين ميتوان از سرعت و مدت زمان حمل كاال در تجارت با كشورهاي ديگر و
همچنين از بنادر و شهرهاي اوكراين به شهرهاي ديگر آن ،اطمينان نسبي حاصل كرد.
در اين كشور شهرهاي زير به عنوان پايانه ها و گمرك هاي بازرگاني شناخته ميشوند:
Feodosiya
Kerch
Kherson
Mariupol
Mykolayiv
Odesa
Yuzhnyy









موقعيت جغرافيايي اين كشور ،همسايگي آن با درياي سياه و نزديك بودن به دو قاره ي آسيا و اروپا،
اوكراين را از جايگاه ويژه اي در سيستم حمل و نقل و ترانزيت دريايي برخوردار ساخته است.
 بازاریابی و تبلیغات
اوكراين به عنوان يك بازار تجاري رو به رشد ،از بازاريابي و تبليغات به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه
اقتصادي بهره مي برد .برخي روش هاي تبليغاتي مناسب در اين كشور عبارتند از:
 حضور در نمايشگاه ها و بازارهاي تجاري ويژه ي اين كشور.
 طراحي و آماده سازي بسته بندي هاي مناسب ،جذاب و داراي توضيحات براي جلب رضايت
خريداران.
 ايجاد ارتباط با توزيع كنندگان كليدي كاالدر اوكراين.
 طراحي و ارايه ي كارت ويزيت به زبان هاي اوكريني ،انگليسي و روسي.
 تدوين مكاتبات ،كاتالوگ ها و در كل تبليغات به زبان هاي ياد شده.
 چاپ آگهي كاال و خدمات در مجالت بازرگاني اوكراين.
 تهيه آگهي هاي تصويري و نمايش آن در شبكه هاي تلويزيوني و ماهوارهاي اوكراين.
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توليدكنندگان و صادركنندگان كاالها و خدمات ايراني از بسياري از نيازهاي بازار
اوكراين ،آگاهي مناسبي ندارند و همين امر موجب شده تا بازرگانان و شركت هاي تجاري و صنعتي
ايراني با وجود توانمندي هاي فراوان در زمينه هاي گوناگون ،نتوانند ارزش صادرات بااليي به اين كشور
داشته باشد.
 راهکارهای بازاریابی و فروش
در اوكراين همانند ديگر كشورهاي جهان راهكارهاي ويژه اي براي بازاريابي و فروش محصوالت وجود
دارد.
از ديد اقتصادي ،اوكراين يك بازار نسبتاً بزرگ است و از تنوع مصرفي ،بااليي برخوردار است .مردم اين
كشور در سالهاي گذشته برخي از عادات مصرفي و خريد خود را تغيير داده اند و كاالهاي لوكس و گران
قيمت در اين بازار جايگاه خود را يافته است .در كل ،عرضه كننده ي كاال در اوكراين بايد با فرهنگ
مردم شرق اروپا و سليقه ي آنها در زمينه كاالهاي گوناگون آشنايي داشته باشد.
براي بازاريابي و فروش محصوالت در اين كشور توجه به نكات زير ،ضروري به نظر مي رسد:
 اعتمادسازي و دادن اطمينان به خريداران و تجار در بازار اوكراين اهميت بااليي دارد.
 با ايجاد شرايط مناسب پرداخت و تسهيالت مالي مانند خريد اعتباري براي برخي از اقالم ،كاال و
خدمات ،مي توان به خريداران بيشتري در اين كشور دست يافت.
 گرفتن بازخورد و بهره مندي از نظرات و پيشنهادهاي پخش كنندگان ،خريداران و مصرف
كنندگان محلي ،مي تواند در تدوين برنامه هاي مناسب بازاريابي و بازارسازي موثر باشد.
 پيشنهاد مي شود با توجه به دقت خريداران در زمينه ي كيفيت و استاندارد كاالها ،براي دريافت
گواهي هاي جهاني مرتبط با استاندارد محصول ،اقدام شود .مشخصات استاندارد يادشده بايد در
كاتالوگ ها ،بروشورها و ابزارهاي تبليغاتي درج شوند.
 معرفي محصوالت و خدمات در نمايشگاه هاي تخصصي و عمومي ،يكي از بهترين راهكارهاي
جذب مشتريان بالقوه در اوكراين است.
 بهره برداري از دانش و تجربه ي بازرگانان ايراني و اوكرايني در اين كشور بسيار مفيد است.
 مطالعه ي گزارش هاي بازارشناسي و بازاريابي ،پيش از ورود به بازار اين كشور راهگشاست.
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 منابع طبیعی
اوكراين از منابع غني طبيعي و ذخاير معدني بهره مي برد .اين كشور از منابع مهم انرژي مانند زغال سنگ،
سنگ آهن ،گاز طبيعي ،سنگ نمك ،نفت ،منگنز ،گرانيت ،گچ ،نمك ،پتاسيم ،كائولن ،فسفر ،هيدرو
الكتريسيته (برق-آبي) و عناصر مورد نياز توليد سوخت هسته اي برخوردار است.
ناحيه بزرگ زغال خيز «دونتس» پايگاه اصلي صنايع اوكراين است .در «هورليكا» ذخاير سنگ آهن ،سنگ
منگنز ،گرانيت ،گچ ،نمك ،پتاسيم ،فسفر و سنگ مرمر وجود دارد.
جغرافياي طبيعي بيشتر مساحت كشور اوكراين متشكل از جلگه ها (استپ ها) است كه فالتهاي پست و
آبگيرها آنها را قطع مي كنند.
زمين اوكراين بسيار حاصلخيز است .شصت درصد خاك سياه درجه يك جهان در اين كشور قرار دارد.
گفتني است كه خاك سياه بهترين خاك براي كشاورزي به شمار مي رود.
در اوكراين رودهاي فراواني جريان دارند كه عمده ترين آنها دنيپر ،دلتاي رودخانه دانوب ،دنيستر ،لوگان،
بوگ جنوبي ،اينگولتس و تيليگول هستند.
رودخانه «دنيپر» بزرگترين ذخيره آبي اوكراين بوده و سرچشمه ي آن كوههاي روسيه و بالروس است .اين
رود پس از ولگا و دانوب بزرگترين رود اروپاست و سه ماه از سال آب آن منجمد مي شود .چندين سد و
نيروگاه برق-آبي بر روي دنيپر احداث شده كه درياچه هاي مصنوعي بزرگي را در مسير آن تشكيل داده
است.
اين رودخانه از بخش مياني كشور مي گذرد و از شمال به جنوب جريان دارد .دنيپر كشور را نه تنها از
نگاه جغرافيايي بلكه از ديد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي به دو بخش ساحل چپ و ساحل
راست تقسيم كرده است .در ساحل راست آن بيشتر اوكرايني ها و در ساحل چپ روس ها زندگي مي
كنند.
 آب و هوا
آب وهواي شمال اين كشورسرد و در جنوب آن معتدل است .در شهر كي يف ،بين دو تا سه ماه از سال
يخبندان كامل است و دماي هوا تا سي درجه زير صفر هم مي رسد.
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ميانگين دماي هوا در ماه ژانويه منفي  5و در جوالي مثبت  02درجه سانتيگراد است .در جنوب كشور
گرماي هوا در ژانويه  5درجه و در جو ي  05درجه سانتيگراد است .شبه جزيره كريمه آب و هواي
مديترانه اي دارد .به طور كلي ،اوكراين زمستان هايي سرد و تابستان هايي معتدل دارد.
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