ABOUT

UKRAINE

جمهوری اوکراین

• پایتخت :کی یف

• بزرگترین شهرهای آن :خارکف ،اودسا ،لووف ،خرسون ،ترنوپیل
• کشورهای

با مرز زمینی :روسیه ،بالروس ،مولداوی ،اسلواکی ،مجارستان و رومانی

• کشورهای با مرز دریایی:
• جمعیت:

 45/5میلیون نفر

•

زبان رسمی :اوکراینی

•

واحد پول رسمی :گریونا

روسیه ،بلغارستان ،ترکیه و گرجستان

اقتصاد اوکراین در یک نگاه
•

حجم سرمایه گذاری خارجی (سال  45 :)2015میلیارد دالر

•

ذخایر طال 27.37 :تن

•

جمعیت نیروی کار (سال  22 :)2015میلیون نفر

•

نرخ برابری با دالر 25.6 :گریونا

•

تولید ناخالص ملی (سال  131.8 :)2015میلیارد دالر

•

درآمد سرانه (سال  3530 :)2015دالر

•

نرخ تورم (سال %24.9 :)2015

چرا اوکراین
بازار کشورهای اروپایی همواره مورد توجه شرکتهای بخش خصوصی بوده است .کشور اوکراین به عنوان یکی از مهمترین دولتها
و ملتها در شرق اروپا از دیرباز مورد عالقه بازرگانان ایرانی بوده و همچنین آمارهای دریافت شده در زمینه شرایط اقتصادی
اوکراین نشان دهنده مزیت و رقابتی بودن کاالهای ایرانی در صادرات به اوکراین است .از جذابیت های بازار و دالیل توسعه
روابط تجاری بین ایران و اوکراین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•
•
•
•

پرجمعیت ترین کشور اروپایی
موقعیت جغرافیایی استراتژیک ،نزدیکی به اروپا و روسیه
وابسته به محصوالت نهایی و حجم واردات باال
ایجاد مسیر ترانزیتی جدید و با صرفه از طریق بندر اُدسا ،باتومی و مسیر ترانزیتی
گرجستان و آذربایجان به دریای خزر و بندر انزلی
امکان ارسال بار به صورت زمینی ،دریایی و هوایی به اوکراین
زیر ساخت های در حال توسعه
عالقمندی دولت به بازسازی بافتهای فرسوده در کل کشور

•

رویکرد مثبت دو کشور جهت حل مشکالت بانکی

•
•
•

مزایای سرمایه گذاری در اوکراین
• نیروی کار ارزان
• هزینه مواد اولیه پایین
• هزینه بسته بندی پایین
• استاندارد اوکراین = استاندارد اروپا
• هزینه گمرک صادرات به اروپا = صفر
• تضمین سرمایه گذاری خارجی

• مالکیت حقوقی

روابط ایران و اوکراین
•

افزایش روابط سیاسی دو کشور همراه با سفر مقامات دولتی اوکراین به ایران

•

دستور لغو تحریم های ایران توسط رئیس جمهور اوکراین

•

ورود هیات های تجاری متعدد طی چند ماه اخیر به کشور

•

سفر وزیر خارجه اوکراین به ایران -تیر ماه 1395

•

سفر وزیر نفت اوکراین به ایران – مرداد ماه 1395

•

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور از سوی ایران جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی
می باشند که نشان دهنده اهمیت همکاری های دو کشور در بخش کشاورزی و غذایی می باشد

•

امضای پروتکل همکاری مشترک (در  35ماده) بین دو کشور در اسفند ماه سال  1395در سفر هیئت ایرانی به اوکراین به
سرپرستی جناب آقای حجتی

مزیت های تجارت ایران و اوکراین
• نیاز کشور اوکراین به محصوالت پتروشیمی و توانایی باالی ایران در تولید این محصوالت
• فرصت مناسب جایگزین شدن ایران به جای روسیه در مبادالت تجاری
• کیفیت باال و قیمت رقابتی کاالهای ایرانی با کاالهای موجود در کشور اوکراین
• توانایی و سابقه صادراتی ایران در ارسال مصالح ساختمانی ،مواد غذایی ،خشکبار و خرما-مبلمان،فرش و صنایع دستی
• توسعه همکاری های دو کشور در زمینه گردشگری با توجه به اینکه هر دو کشور عالقمند به ایجاد تسهیالت در صدور
روادید می باشند
•

امکان صادرات مجدد از اوکراین به اروپا بدون عوارض گمرکی

روشهای مبادالت مالی
• باز کردن  L/Cبانک توسعه صادرات ایران از طریق بانک :
• credit Dnepr bank Ukraine

• صرافی
** برای اطمینان در مبادالت مالی می توان از بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات استفاده کرد

سیستم گمرک اوکراین
هزینه گمرکی از اوکراین به سایر کشورهای اروپایی ،حوزه  ،CISکانادا
صفر است

اوکراین با هیچ کشور دیگری معافیت ترجیحی گمرکی ندارد
بیشترین حجم صادرات به اوکراین از کشورهای:
• روسیه
• چین

• آلمان
• بالروس

مالیات بر ارزش افزوده %20 :

حمل و نقل
• حمل هوایی تهران – کی یف
• حمل زمینی از طریق آستارا-آذربایجان – مرز چچن -روسیه -
اوکراین

• حمل زمینی از طریق مرز بازرگان – ترکیه -بندر سامسون-
دریای سیاه -اودسا– اوکراین

هزینه حمل و نقل زمینی 3500-3000 :دالر برای کانتینر  40فوت

