اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین
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 .1حمل ونقل
اوكراين از لحاظ زيرساخت هاي حمل ونقل جادهاي ،ريلي ،دريايي و هوايي از امكانات مناسبي
برخوردار است و از جمله كشورهاي اروپايي است كه داراي سيستم حمل و نقل بسيار پيشرفتهاي است.
سيستم حمل و نقل پيشرفته ي اوكراين ،امكان سرويس دهي مطلوب را در كمترين زمان ممكن فراهم مي
كند.
مشخصات سيستم حمل ونقل اوكراين:
 .1-1جاده اي
اوكراين داراي  169.422كيلومتر جاده است ،كه نزديك به  167هزار كيلومتر آن راه هاي آسفالته
است .اين كشور داراي سيستم حمل و نقل جاده اي بسيار پيشرفته به صورت درون شهري ،كشوري و نيز
در سطح اروپا است.
هر ساله پيشرفت و گسترش سرمايه گذاري در اين بخش ،در اولويت برنامه هاي دولتي اوكراين است.
بيش از  1800كيلومتر راه ويژه ي موتورسيكلت در اين كشور وجود دارد.
فرودگاه بين المللي شهر كي يف با نام «بريسبول» ،در سي كيلومتري شهر قرار دارد .روبروي درب
خروجي فرودگاه ،اتوبوس هاي حمل مسافر به شهرهاي مختلف وجود دارد.
 .1-2ريلي
شبكه ي راه آهن اوكراين ،با بيش از  21.655كيلومتر طول ،سي امين خط آهن بزرگ جهان است .نزديك
به  %60درصد از شبكه راه آهن اوكراين عادي و بقيه ي آن برقي است .شركت راه آهن دولتى اوكراين
مسؤليت اداره خطوط آهن و جابجايي مسافر و بار در اين كشور را بر عهده دارد .اوكراين از طريق راه
آهن با كشورهاي همسايه از جمله بالروس ،روسيه ،روماني و لهستان ارتباط دارد .اين كشور داراي
سيستم راه آهن پيشرفته ي انتقال مسافر ،بار و كاال است .دولت در بخش حمل و نقل هر ساله سرمايه
گذاري فراواني براي برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توسعه حمل و نقل ريلي انجام مي دهد.
 .1-3دريايي
اوكراين داراي  2.253كيلومتر آبراه قابل كشتيراني بر روي هفت رودخانه داخلي است .بخش بزرگي از
اين آبراه ها بر روي رودخانه دنيپر است.
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راه هاي آبي اوكراين چه از ديد جابجايي مسافر و چه از ديد تجاري ،داراي اهميت بسياري هستند .بيشتر
رودخانه ها و راههاي آبي اين كشور به علت سرماي شديد هوا در ماه هايي از سال يخ زده بوده و قابل
كشتيراني نيستند .در اين هنگام از سال ،تنها كشتي هاي مجهز به سيستم يخ شكن ،توانايي گذر از اين
آبراه ها را دارند.
در مجموع  193كشتي در اين كشور در حال ارائه خدمات حمل و نقل مسافر و بار هستند .از اين تعداد،
 9كشتي خاص حمل نفت 145 ،كشتي باربري ،يازده كشتي سردخانه دار و دو كشتي تانكر ويژه هستند و
مابقي ناوگان ،انواع بار و مسافر را جابجا مي كنند .همچنين 194 ،كشتي متعلق به ديگر كشورها نيز اين
ناوگان را همراهي مي كنند.
 .1-3-1بنادر
اوكراين داراي هجده بندر است كه دوازده بندر آن آمادگي پذيرش كشتي هاي اقيانوس پيمـــا و بين
الملـــلي را دارند .بزرگترين بندرهاي اوكراين اودسا ،يوژني ،خرسون ،كرچ ،ماريوپول و فئودوسيا
هستند .اين كشور به علت همسايگي با تركيه ،بيشترين تجارت دريايي را با اين كشور دارد.
 .1-4هوايي
اوكراين  425فرودگاه دارد كه از اين ميزان 189 ،فرودگاه آسفالته و  236فرودگاه خاكي است .حمل و
نقل هوايي در اوكراين به علت ضرورت تسريع در جابجايي مسافر و بار و وابستگي بسياري از شركت
هاي دولتي و خصوصي به ارتباطات روزانه و هفتگي ،داراي اهميت ويژه اي است .صنعت هوايي اين
كشور هر ساله شاهد رشد تعداد مسافران و حجم كاالهاي جابجا شده بوده است.
دولت اين كشور در حال سرمايه گذاري در اين بخش براي بهبود و توسعه فرودگاه ها و ناوگان هوايي
است و برنامه ريزي براي رساندن شمار فرودگاه ها به بيش از هفتصد فردوگاه وجود دارد .شهرهاي
كي يف ،خاركوف ،اودسا ،سيمفروپل و دونتسك با سي شهر اروپايي ،آمريكاي شمالي ،جنوب شرق آسيا،
خاورميانه و آفريقا ارتباط هوايي دارند.
اوكراين داراي چند شركت هواپيمايي است كه معتبرترين آنها شركت هواپيمايي بين المللي اوكراين
( )Ukraine National Airlinesاست .شركت هاي هوايي ديگر اين كشور ،شركت هواپيمايي ملي
( )Ukraine National Airlineاوكراين و شركت ايروسيويت ( )AeroSvitهستند.
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 .2نظام بانكي
سيستم بانكي اين كشور شامل بانك ملي اوكراين و  190بانك تجاري است .از اين ميان  166بانك با
سرمايه ي بيش از  22ميليارد هريونيا (پنج درصد توليد ناخالص ملي) فعاليت مي كنند .در اين ميان164 ،
بانك خصوصي و تنها دو بانك دولتي هستند.
همچنين از اين ميان 132 ،بانك داخلي ،سيزده بانك صد درصد خارجي و  21بانك ديگر با سرمايه
مشترك داخلي و خارجي هستند.
بزرگترين بانكهاي خصوصي اوكراين به نام هاي ريفــــايزن بانك اوال ( ) Raiffeisen Bank Avalو
پرايوت بانك ( )Privatbankاز هنگام استقالل كشور فعال بوده اند و هر يك ،ده درصد از سهم بازار را
در اختيار دارند .دو بانك مهم ديگر اين كشور بانك هاي دولتي اوكركسيم بانك ( )Ukreximbankو
اوشكادبانك ( )Oshchadbankهستند .بانك هاي نام برده به همراه سه بانك خصوصي (پرومينوست
 ،Prominvestbankاوكريسب بانك ( )Ukrsibbankو اوكروستس ( )Ukrsotsbankهفت بانك
اصلي اوكراين هستند.
بسياري از بانك هاي اوكراين در شهرهاي بزرگ و كوچك داراي دستگاه هاي خودپرداز هستند .ولي از
اين دستگاه ها نميتوان پول هاي خارجي برداشت كرد و گاهي پول كافي در آنها موجود نيست .هنگام
گرفتن پول از بانك بايستي دقت شود كه پول سالم بوده و نوشته يا پارگي نداشته باشد ،وگرنه براي خرج
كردن آن مشكل وجود خواهد داشت .گاهي از ارزش پول مخدوش كاسته شده و فرد مجبور است آن را
با كاهش ارزش خرج كند .كارت هاي اعتباري در اوكراين رواج چنداني ندارد .اين كارت ها تنها در
رستوران هاي گران قيمت ،فروشگاه ها و هتل هاي بزرگ پذيرفته مي شود.
 .3نظام بيمه اي
صنعت بيمه در اوكراين پيشرفت مناسبي داشته است و به موازات رشد اقتصادي كشور ،بخش هاي مالي و
بيمه اي آن نيز سطح خود را باال برده اند .تا چندي پيش كميت و كيفيت خدمات بيمه اي در اين كشور
چندان درخور توجه نبود ،ولي امروزه شركت هاي بيمه اي اوكرايني و خارجي فراواني در اين كشور
انواع بيمه هاي زندگي و غيرزندگي را به مردم ارائه مي كنند .برخي از شركت هاي بيمه اي فعال در بخش
بيمه ي زندگي عبارتند از:
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Grawe Ukraina Insurance
Universalnaya Insurance
Ekko Insurance Company
Nadiya Insurance
Alico AIG Life Insurance
Aska Insurance
TAS Insurance
Garant Life Insurance










برخي از شركتهاي بيمه اي فعال در بخش بيمه ي غيرزندگي عبارتند از:
Lemma Insurance
Avantyeh Insurance
Aura Insurance
Etalon Insurance
AKU Garant Insurance
Oranta Insurance








 .4زيرساختهاي ارتباطاتي
اوكراين در سالهاي اخير توجه ويژه اي به گسترش زيرساخت هاي ارتباطي داشته و خصوصي سازي اين
بخش موجب توسعه آن شده است .اين كشور با از بين بردن محدوديت هاي قانوني براي ورود شركت
هاي خارجي در اين صنعت ،اقدام به توسعه سيستم هاي مدرن ارتباطي كرده است.
 مخابرات
مهمترين شركت هاي مخابراتي اوكراين عبارتند از:
 شركت يوتل ( )Utelكه سهم عمده آن متعلق به شركت اوكر تله كام ( )Ukrtelecomاست.شركت آمريكايي گولدن تله كام () )Golden Telecom (GTكه وابسته به بنگاه جهاني تله سيستم
آمريكا () )TeleSystems Group (GTSاست.
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اپراتور سيار ويمپل كام روسيه كه خدمات ارتباطات سيار  GSMرا از طريق شركت اوكرايني خود با نام
بي الين ( )Beelineدر اين كشور عرضه مي كند ،در فوريه سال  2008ميالدي ،شركت گولدن تله كام را
خريداري كرده است.
شركت گولدن تله كام ،توسعه ي شبكه تلفن همراه در اوكراين را با گسترش شبكه هاي وايمكس
( )WiMAXدر شش شهر اصلي و نصب نود ايستگاه براي شهركي يف ،آغاز كرد.
مهمترين اپراتورهاي تلفن همراه در اوكراين عبارتند از:
 كي يف استار ( )Kyivstarكه بزرگترين اپراتور اوكراين است .شركت تله نور ( )Telenorنروژ 5/56درصد سهام و آلتيمو ( )Altimoوابسته به آلفا گروپ شوروي  5/43درصد سهام اين
شركت را در اختيار دارند.
 شركت ارتباطات موبايل اوكراين ( )UMCكه اولين شركت تلفن همراه بوده و از سال 1993ميالدي ،فعاليت مي كند دومين اپراتور اوكراين است.
 شركت استليت ( )Astelitسومين اپراتور تلفن همراه در اوكراين است كه  4/52درصد آن متعلقبه شركت تركسل تركيه و  6/47درصد آن متعلق به شركت اوكرايني اس سي ام هولدينگ
( )SCM Holdingsاست.
هر سه شركت به تكنولوژي هاي  GPRS، GSMو  EDGLمجهز هستند .امكانات رومينگ ميان اوكراين
با  193كشور جهان از جمله ايران برقرار است.
 فيبر نوري
گسترش ارتباطات از طريق فيبر نوري نيز در اوكراين به سرعت در حال انجام است .در سال 2006
ميالدي دو رشته خط محلي از سيستم فيبر نوري  TAE 1و سه رشته خط از سيستم فيبر نوري TEL 2
ايجاد شده است .اين كشور سرويس هاي بين المللي ديگري از طريق فيبر دريايي ايتاليا ،تركيه ،روسيه و
اوكراين و ايستگاه هاي زميني اينتل ست دريافت مي كند.
 ماهواره
اوكراين با وجود داشتن صنعت پيشرفته ي هوافضا و فناوري ماهواره اي استفاده ي تجاري
چ نداني از اين فناوري ها نكرده است .در چند سال گذشته سيستم انتقال اطالعاتي ملي با عنوان
« »Globalstar satellite gateway stationدر نزديكي پايتخت ساخته شده است .اين كشور از سيستم
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هاي ماهوارهاي  Inmarsat، Intelsatو Intersputnik satellite systemsاستفاده مي كند و عضو
سازمان جهاني ماهواره تلفن همراه است.
 اينترنت
دامنه ي اينترنتي سايت هاي اينترنتي در كشور اوكراين  .uaاست همانگونه كه در ايران  .irاست .همچنين
كد جهاني تلفن اوكراين  00380يا  +380است ،همان گونه كه براي ايران  +98است.
 Trans-Asia-Europe
 Trans-European Lines
) Italy-Turkey-Ukraine-Russia (ITUR
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