اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین

بولتن شماره 1

کلیاتی در رابطه با کشور اوکراین

گردآوری و تنظیم:
کاملیا تورانی -دبیرکل
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 نام رسمی کشور
جمهوری اوکراین
نام محلي این کشور «اوکرایين» ،به معنای «کرانه» و یا پایان قلمرو است.
شکل روبرو نماد ملي این کشور است.

 موقعیت جغرافیایی
اوکراین در شرق قاره اروپا قرار دارد .این کشور از جنوب با
دریای سياه و روماني ،از شرق و شمال با روسيه و بالروس،
از جنوب غرب با مولداوی و از غرب با لهستان ،اسلواکي و
مجارستان هم مرز است.

دریای آزوف در جنوب شرقي اوکراین ،بخشي از دریای سياه است که از راه تنگه ی کرچ به این دریا
وصل مي شود .این دریا ميان روسيه ،شبه جزیره ی کریمه و خاك اوکراین قرار دارد .اوکراین همچنين از
طریق دریای سياه با ترکيه ،بلغارستان و گرجستان دارای مرز مشترك دریایي است.
 مساحت
وسعت خاك اوکراین برابر با  603،550کيلومتر مربع است ،که از این لحاظ چهل و پنجمين کشور بزرگ
جهان به شمار ميرود .از کل مساحت این کشور 579،330 ،کيلومتر مربع خشکي و  24،220کيلومتر مربع
وسعت آبها است.
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 همسایگان
این کشور از شمال و شرق  1،576کيلومتر با
روسيه ،از جنوب غرب  940کيلومتر با مولداوی و
 176کيلومتر با روماني ،از شمال  891کيلومتر با
بالروس ،از شمال غرب  428کيلومتر با لهستان ،از
جنوب غرب  362کيلومتر با روماني و از غرب
 103کيلومتر با مجارستان و  90کيلومتر با اسلواکي
مرز مشترك دارد.

اوکراین در دو بخش با کشور روماني هم مرز است .بخش اول در جنوب کشور نزدیك به دریا و مرز
جنوبي کشور مولداوی و بخش دیگر در جنوب غربي اوکراین یا شمال روماني قرار دارد .اوکراین خط
ساحلي به طول  2،782کيلومتر دارد.

 جمعیت
بر اساس آمار سال  2010ميالدی ،جمعيت این کشور برابر با  46/179/226ميليون نفر است ،که از این نظر
بيست و هفتمين کشور پرجمعيت جهان به شمار ميرود.
 شهرهای مهم
شهر کي یف پایتخت این کشور است که در ساحل رود
نيپر در شمال کشور قرار دارد .شهرهای عمده این کشور
خارکوف ،دنيپروپتروفسك ،اودسا ،دونتس و زاپوروژیه
هستند.
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اوکراین دارای یك جمهوری خودمختار با نام شبه جزیره ی «کریمه» است .این منطقه  27هزار کيلومتر
مربع وسعت دارد و شهر «سيمف روپول» مرکز آن است.
 واحد پول
واحد پول این کشور ،گریونيا است که با نماد جهاني UAH
شناخته مي شود .هر هریونيا به صد کوپك تقسيم مي شود .در
ماه مي سال  2017ميالدی ،یك دالر آمریکا برابر با 26.36
گریونيا و هر گریونيا برابر با  1.230ریال ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بين المللي این کشور نسبت به ساعت گرینویچ سه ساعت جلوتر ( )+3 GMTو از ایران نيم
ساعت عقب تر( )-0/5است .در نيمه نخست سال که ساعت رسمي در ایران یك ساعت به جلو برده
ميشود ،اختالف زماني شهر کي یف با تهران منفي یك و نيم ( )-1/5مي شود.

محیط سیاسی و قانونی
در این فصل محيط های سياسي و قانوني اوکراین به صورت جداگانه بررسي مي شود .در بخش محيط
سياسي تاریخچه ،نوع و ارکان اصلي حکومت ،قانون اساسي ،قوای سه گانه ی مجریه ،مقننه و قضایيه،
ميزان ریسك سياسي و گروه های بانفوذ مطالعه مي شود .در بخش محيط قانوني ،قوانين مالکيت ،مالکيت
فکری ،گمرکي ،کنسولي ،ثبت و راه اندازی شرکت ها ،قوانين بانکي ،ارزی ،مالياتي و سرمایه گذاری و
عضویت در سازمان های بين المللي ،پيمان های اقتصادی و موافقت نامه های تجاری بيان مي شود.
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 .1محیط سیاسی
در این بخش ،تاریخچه ی کشور ،نوع حکومت و نحوه انتخاب رئيس و ارکان اصلي کشور ،ميزان ریسك
سياسي و ميزان تاثير افراد و گروه های بانفوذ سياسي بررسي مي شود.

 .1-1تاریخچه ی حكومت
اوکراین پس از روسيه ،دومين کشور بزرگ اروپا
به لحاظ پهناوری به شمار مي رود.
اگرچه سکونت انساني در منطقه اوکراین و به
ویژه در اطراف رود نيپر به  4.500سال پيش از
ميالد باز مي گردد ،ولي تاریخ اوکراین بيشتر از
قرون هشتم و نهم ميالدی به بعد قابل بررسي
است.
این کشور در طول تاریخ تحت سلطه حکومت های روسيه تزاری ،ليتواني ،لهستان ،حکومت ایلخانان
مغول اتریش ،مجارستان و حکومت عثماني بوده است .این کشور در قرون وسطي با نام «کيفسکي روس»،
هسته ی مرکزی اسالوهای شرقي بوده و در قرنهای دهم و یازدهم ميالدی از بزرگترین ایالت های اروپا
بوده است.
ورود قزاق ها (افراد مسلحي که عليه تاتارها قيام کردند) به اوکراین از قرن چهاردهم ميالدی به بعد را،
باید حادثه ی مهمي در تاریخ اوکراین دانست .آنها کم کم به عنوان ساکنان محلي نقش مهمي در تاریخ
اوکراین ایفا کردند که از آن جمله مي توان به مبارزه ی آنها در سالهای  1648تا  1654ميالدی عليه
اشغالگران لهستاني اشاره کرد.
در دوازدهم دسامبر سال  1917ميالدی ،جمهوری سوسياليستي شوروی اوکراین تشکيل شد و در روند
جنگ های داخلي سالهای  1917تا  1920ميالدی بر دامنه ی اقتدار این حکومت افزوده شد .در سال
 1922ميالدی ،این کشور رسما در ترکيب اتحاد جماهير شوروی قرار گرفت .در سالهای  1940تا 1944
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ميالدی اوکراین تحت اشغال نيروهای آلمان قرار گرفت و در جنگ جهاني دوم ميليون ها نفر از مردم
اوکراین کشته شدند.
ولي پس از پایان یافتن جنگ بر سرعت بازسازی اوکراین افزوده شد .منطقه ی کریمه نيز در سال 1954
ميالدی ،به تابعيت اوکراین درآمد .این سرزمين در پي جنگهای فراوان تجزیه شده و تحت کنترل دیگر
کشورها به ویژه لهستان و روسيه درآمده بود .اوکراین که پس از انقالب اکتبر سال  1917ميالدی روسيه
یکي از جماهير شوروی سوسياليستي بود ،در  24اگوست سال  1991ميالدی ،پس از فروپاشي شوروی به
استقالل رسيد.
اوکراین حتي در زماني که جزو اتحاد شوروی بود ،در سازمان ملل حق رای داشت و از  24اکتبر سال
 1945ميالدی عضو این سازمان بود .این کشور یکي
از ارکان چهارگانه اصلي شکل دهنده شوروی سابق
بود و در ایجاد و سرنگوني این امپراتوری سهم به
سزایي داشته است.
در حال حاضر ،شهر کي یف پایتخت و بزرگترین
شهر این کشور است که بيش از  6/2ميليون نفر
جمعيت دارد .فضای سرسبز این شهر که پانصد
کيلومتر مربع از هشتصد کيلومتر مربع وسعت شهر را
تشکيل مي دهد ،این شهر را به شهر باغ ها مشهور
ساخته است.
گویا نام کي یف منسوب به فردی به نام «کي» است .وی یکي از سه برادر و یك خواهر از اقوام ایلو است
که نخستين بار در نيمه ی دوم قرن چهارم و یا اوایل قرن پنجم ميالدی وارد این منطقه شدند و این شهر را
بنا نهادند .در سال  1982ميالدی و در آخرین سالهای عمر شوروی سابق ،هزار و پانصدمين سال تأسيس
این شهر جشن گرفته شد .از سال  1934ميالدی به این سو ،شهر کي یف پایتخت اوکراین بوده است .این
شهر پس از فروپاشي شوروی و ورود شرکت های اروپایي و آمریکایي به ویژه پس از انقالب نارنجي و
قدرت یافتن نيروهای طرفدار غرب ،به سرعت به سوی تبدیل شدن به یك شهر با الگوی غربي حرکت مي
کند.
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