TUSİB UKRAYNA ÜLKE RAPORU

2013 - Kiev

YÖNETİM KURULU MESAJI
1,5 yılı aşkın bir süreç sonunda Ocak 2013’de kurulan TUSİB, Ukrayna-ve Türkiye
arasındaki ticari, sınai, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda
çaba sarf etmektedir.
Ukrayna’da yatırım yapan Türk sermayeli şirketlerin oluşturduğu TUSİB, yalnızca
Ukrayna’da faaliyet gösteren işadamlarımıza değil, bu ülkeye ilgi duyan
Türkiye’deki işadamlarımıza ve Türk işadamları ile bağlantı kurup iş yapmak
isteyen Ukrayna’lı işadamlarına da bilgi akışı sağlamaktadır. Bu kapsamda
Ukraynalı şirketleri de çatısı altına alarak, Asırlardır süre gelen tarihi dostluğu,
sosyal ve ekonomik ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek konusunda önemli bir
misyon üstlenmiştir.
Bu amaçla Türkiye’deki TUSİAD, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) gibi
sivil toplum örgütlerinin yanında Ukrayna’nın etkin ve saygın dernek ve
birliklerinden Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği’ne üye olmuş Ukrayna’daki
diğer İşadamları Dernek ve Ticaret Odalarıyla yakın temasa geçmiştir. Sektörel ve
genel çalışma toplantıları ile, her iki tarafın sorunlarını, ilgili kamu yetkilileriyle
paylaşarak çözüm bulunması için gayret göstermektedir.
TUSİB’in ana amaçlarından biri de Ukrayna’daki yardım kuruluşlarına ve yardıma
muhtaç kimselere, eğitim ve öğrenim kurumlarına yardım ve sponsorluk ederek
sosyal bağları geliştirmeye çalışmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar birçok
kültürel ve yardımsal organizasyonda bulunmuştur.
İlk sayısı olan deneme mahiyetindeki bültenimizi, her 3 ayda bir güncelleyerek ve
yeni içerikle üyelerimiz ve diğer Türk ve Ukrayna’lı işadamlarıyla paylaşmayı
planlamaktayız.
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GENEL BİLGİLER

Resmi Adı : Ukrayna
Yönetim Şekli : Cumhuriyet
Coğrafi Konumu : Batısında Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, ve Moldova, kuzeyinde Beyaz Rusya,
kuzeydoğu ve doğusunda Rusya Federasyonu, Güneyinde ise Karadeniz yer almaktadır.
Nüfusu : 45 milyon Milyon 553 bin kişi (2012)
Yüzölçümü : 603.700 km2 (Türkiye - 780.578 km2 )
Nüfus Yoğunluğu : 78 kişi / km2 (2006)
Çalışabilen nüfus: 20 milyon 394 bin kişi (2012)
İşsizlik: 1 milyon 167 bin kişi (2012)
İşsizlik oranı: %8,1 (2012)
Başkent : Kiev
İdari yapı: 24 bölge ve Kırım Özerk Cumhuriyeti ile özel statülü Sevastopol ve Kiev şehirleri.
Önemli Şehirleri : Odesa, Kharkiv, Lviv, Donetsk, Zaparoje, Dnipropetrovsk,
İklim : Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde soğuk kara iklimi görülmektedir. Karadeniz sahilleri nispeten
ılıman ve yağışlıdır.
Resmi Dil : Ukraynaca

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ
ihracat - ithalat dinamiği
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Önceki yıla göre ithalat dinamiği
%

Dış piyasalardaki talep
dalgalanmalarına karşı aşırı duyarlı
olan Ukrayna ihracatı, ana ihraç kalemi
demir-çelik ürünlerindeki talep artışına
ve daralmasına doğrudan tepki
vermektedir. Kriz dönemlerinde bu
ürünlere olan dış talepteki düşüş,
kırılgan olan Ukrayna ihracatını
olumsuz etkilemektedir.
2012’de dış açık 2008 seviyesine
ulaşmıştır.
2003 yılında 1, 1 milyar Dolar olan
Ukrayna’nın dış ticareti 2012’de 15
milyar seviyesini geçmiş, Bu rakam
krizin başladığı 2008 yılının 300 milyon
Dolar altında kalmıştır.

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ...(devam)
2012 yılında dış ticaret açığı, önceki yıla göre 11.6% büyüyerek USD 15,848.3 milyon
seviyesine ulaşmış, Aynı yıl Ukrayna ihracatı 0.6% büyürken, ithalatta büyüme 2.5% olarak
gerçekleşmiştir.
Ukrayna’nın dış ticaret hacmi son 9 yılda 2009 senesi hariç düzenli büyüme kaydemiştir. Öte
yandan ithalatın, ihracattan daha hızlı büyümesi, Ukrayna ticaretinde uzun zamandır
kırılamayan bir tren olarak kabul edilmektedir.
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Toplam
İhracat
$

35 milyar
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Toplam
İthalat
$

36,2
milyar

44,1 milyar

60.4 milyar

83.8 milyar

45 milyar

60.7 milyar

82.6 milyar

Ukrayna 2012’de en çok ithalat yapan 30
ülkeden biridir.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan World Trade
Report -2013’e göre, Ukrayna 2012 verileri ile en
çok ithalat yapan 30 ülke arasında bulunmaktadır.
Rapora göre 2012 yılında 85 milyar Dolar’lık
ithalat gerçekleştiren Ukrayna, listenin 25’inci
sırasına yerleşmiş, 2012’de 19 milyar Dolar’lık
hizmet ithalatı gerçekleştiren Ukrayna, bu grupta
da 24’üncü sıraya yükselmiştir.
Ukrayna’nın ithalatının yılda ortalama %2 arttığına
dikkat çekilen çalışmada, ülkenin ihracat
rakamlarına da yer verilmiştir.
Buna göre 2012’de 68 milyar 500 milyon Dolar’lık
ihracat gerçekleştiren Ukrayna, ihracat hacminde
37’inci ülkedir.

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ...(devam)
Rakamlarla 2012 yılında Ukrayna’nın dış ticareti
İhracat
Ürün Grubu

Toplam
I. Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler
II. Bitkisel Ürünler
III. Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Hazır
Yemeklik Katı Yağlar
IV. Gıda Sanayii ürünleri, Meşrubat, Alkollü İçkiler,
tütün, Tütün Yerine Geçen Maddeler
V. Mineral Maddeler
VI. Kimya Sanayii ve Bağlı Sanayii Ürünleri
VII. Plastik ve mamulleri, kauçuk ve mamulleri
VIII. Deriler, Köseleler, Postlar, Kürkler ve Bu
Maddelerden Mamül Eşya,
IX. Ağaç ve Ahşap Eşya, Odun Kömürü, Mantar ve
Mantardan Mamül Eşya,
X. Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin
Hamurları ve Geri Kazanılmış Kağıt -Karton
ХI. Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan
Mamül Eşya
XII. Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş
Şemsiyeleri, Bastonlar, Yapma çiçekler
XIII. Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Seramik
Mamülleri, Cam ve Cam Eşya
XIV. Tabii veya Kültür İncileri, Kıymetli veya Yarı
Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli
Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan Mamül
Eşya,
XV. Adi Metaller ve Adi Metallelden Eşya
ХVІ. Makinalar ve Mekanik Cihazlar, Elektrik
Malzemeleri, Bunların Aksam ve Parçaları
XVII. Nakil Vasıtaları
ХVІІІ. Optik Aletler, Fotoğraf, Sinema, Ölçü,
Kontrol, Ayar Alev ve Cihazları, Tıbbi Cihazlar
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Ticaretteki payıi
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XX. Muhtelif Mamül Eşya
ХХI. Sanat Eserleri, Kolleksiyon Eşyası ve Antikalar

Kaynak: Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı

Ukrayna dışa açılıyor
1991 yılında bağımsızlığını kazanarak ekonomisini dünyaya açmaya başlayan Ukrayna, 1995
yılında uygulamaya koyduğu reform programları ile uluslararası ekonomik sistemle
bütünleşmeye hız verdi.
İlk aşamada ihracatta kota ve lisans uygulamaları hafifletilirken, dış ticarette muhasebe
sistemleri basitleştirilmeye çalışıldı. Ancak iç siyasi dinamiklerin çalkantılı olduğu ülkede,
reformların hayata geçirilmesi nispeten zorlu olurken, ekonomik ve finansal yapı uzun süre
Sovyetler Birliği’nden kalan miras üzerinde şekillendi.

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ...(devam)
Dış dünyaya açılan ülkede, ekonomik ve
finansal
krizlere
karşı
koruma
mekanizmaları ve mali alanda yapısal
reformların
zamanında
hayata
geçirilememesi
nedeniyle,
Ukrayna
ekonomisi hem küresel hem de bölgesel
krizlerden fazlası ile etkilendi.
Bugün Ukrayna’nın dış ticaretinde, Rusya
ve Eski Sovyet ülkelerinden yapılan eneji
ithalatı belirleyici rol oynamaktadır.
Enerji ihtayacı için alternatif kaynaklar
arayan Ukrayna’da, doğalgaz ve petrol
ithalatı, dış alımdaki başlıca kalemler
arasında gösterilmektedir.

Zamanında yapılmayan alt yapı yatırımlar, rekabet gücünü olumsuz etkiliyor
Sanayi üretimi büyük ölçüde Sovyetler Birliği’nden kalan teknolojiye dayanan Ukrayna, alt yapı
yatırımları konusunda gereken hızı yakalayamamıştır.
Öte yandan Serbest Ticaret
Anlaşmaları konusunda da hızlı davranmayan Ukrayna, yerli üretici için itici güç olabilecek
“rekabet baskısı” ortamını da oluşturamamakta, üreticiyi koruma amaçlı gümrük uygulamaları
ticareti olumsuz etkilemektedir.

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ...(devam)
Demir – çelik ve tarım ihracatın motoru
Demir - çelik ve tarım sektörleri Ukrayna
ihracatının
can
simidi
rolünü
üstlenmektedir. Bu sektörlerde hayata
geçirilecek kapsamlı alt yapı yatırımları
Ukrayna’nın dış pazarlardaki rekabet
gücünü ve ihracat gelirlerini arttıracaktır.
Ancak demir çelik sektörünün krizden ilk
etkilenen sektörlerden olması nedeniyle,
bu kalem her zaman risk altında olacaktır
Sovyetler Birliği’nin tarım ambarı olarak
nitelendirilen
Ukrayna’nın
verimli
toprakları, tarım yatırımları için ideal
yapıya sahiptir. Bu sektör hem ülkenin
ihtiyaçlarının karşılanması hem de ihracat
gelirlerinin arttırılması için hayati önem
taşımaktadır.

Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası ve Afrika ülkeleri, Ukrayna’nın geleneksel ihraç pazarları
olarak bilinir. Ancak son yıllarda uzak doğu ve Çin menşeli ürünler karşısında pazar payı
kaybedilmektedir.
Rusya ile Gümrük Birliği, AB ile Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri
Rusya ile gümrük uygulamalarında son bir yıldır yaşanan problemler, Ukrayna’nın ihracatını
olumsuz etkileneceğ sinyalleri verirken, Rusya ile Gümrük Birliği muamması belirsizliğini
korumaktadır.
Öte yandan Avrupa Birliği ile süren Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri, çoğu siyasi olan engeller
nedeniyle sekteye uğramaktır.
Dış ticarette Eski Sovyet coğrafyası lider
2012 yılında 153 milyar Dolar’a ulaşan Ukrayna’nın dış ticaret hacminde aslan payı, 59, 8 milyar
Dolar ile her sene olduğu gibi Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerinde. Ukrayna’nın bir
numaralı dış ticaret ortağı Rusya’nın payı ise yaklaşık 45,2 milyar Dolar seviyesinde. İki ülke
ticaretindeki bu hacimde e – ticaretin payı ise yaklaşık 1,6 milyar Dolar. (bir önceki seneye gtöre
%45 artışla).

UKRAYNA DIŞ TİCARETİ...(devam)
En fazla açık BDT ve Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaretten doğuyor
Aşağıdaki tabloda Ukrana’nın 2012 yılında Avrupa ve BDT ülkeleri ile yaptığı ticarette açık
verdiği, Asya ve Afrika ülkeleri ile yaptığı ticarette ise fazla verdiği görülüyor.
BDT ülkelerinden ithalat enerji ve makine merkezli olurken, Avrupa’dan ithalatta makine ve
otomotiv göze çarpmaktadır.
Ülke
Toplam
BDT Ülkeleri Toplam
Rusya Federasyonu
Avrupa
Asya
Aftika
Amerika kıtası
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya ve Okyanus ülkeleri
Türkiye

İhracat
68809810,6
25302631,2
17631749,5
17423972,2
17676848,4
5638236,7
2607330,3
1014659,1
50915,1
3685112,6

İhracat

Ukrayna’nın dıs ticaretinde başlıca ülkeler

İthalat
84658059,9
34452564,8
27418296,1
27556004,8
17132686,4
851312,1
4453203,8
2905214,0
195680,0
1951858,2

İthalat

Rusya %29

Rusya %35,3

Türkiye %5,5

Almanya %8,3

İtalya %4,4

Çin %7,6

Polonya %4,1

Belarus %5,1

Hindistan % 3,3

Polonya %3,9

Denge
–15848249,3
–9149933,6
–9786546,6
–10132032,6
544162,0
4786924,6
–1845873,5
–1890554,9
–144764,9
1733254,4

UKRAYNA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ
Krizden önce (2005-2008 yıllarında) Ukrayna’nın Türkiye’ye ihracatı yılda ortalama 27%
büyürken, Türkiye’den ithalatı ise 55% büyüyordu. 2009 kriz yılında ihracat ve ithalat 2 kattan
daha fazla düştü: 2008 ile karşılaştırıdığında ihracat 45.9%, ithalat ise 48.8% seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2010 ve 2011 yıllarında ise Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticarette kriz öncesi bir büyüme
temposu görülmüşken, 2012 yılında Ukrayna’nın Türkiye’ye ihracatı -1.7% düştü, Türkiye’den
ithalatı ise 31.8% oranında bir büyüme göstermiştir.

Türkiye'ye ihracat, mln $

Türkiye'den ithalat, mln $

Yıllık ihracat değişimi, %

Yıllık ithalat değişimi, %

UKRAYNA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ...(devam)
2000 - 2012 yılları arasında Türkiye Ukrayna ithalat ihracat rakamları
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Dış Ticaret Hacmi Milyon $

Ukrayna’nın bağımsızlığını kazandığı
yıl 192 milyon Dolar olan dış ticaret
hacmi geçen sürede sekiz milyar Dolar
seviyesine gelmiştir. Dış ticaret
hacmindeki artışa paralel olarak,
Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaretin
dengesi sürekli Ukrayna lehine
gelişmiş, açık 4 milyar Dolar sınırına
ulaşmıştır.

UKRAYNA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ...(devam)
Dış ticaret açığının Ukrayna lehine gelişmesindeki
ana faktör, Türkiye’nin Ukrayna’dan ağırlıklı olarak
hammadde ithal etmesi olarak gösterilirken,
Türkiye’nin bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat
açığın kapanması için yeterli olmamaktadır.
Ukrayna ve Türkiye’nin aralarındaki ticaret
hacmini 2010 yılına dek 10 milyar Dolar’a
çıkartma hedefleri küresel ekonomik kriz ve
Ukrayna iç pazarındaki talep daralmasının da
etkisi ile gerçekleşmemiştir. Başbakan
Erdoğan’ın 2012 Ukrayna ziyaretinde dile
getirdiği 2015’de 20 milyar Dolar’lık dış ticaret
hedefine ulaşmak şu anki şartlarda zor
gözükmektedir.
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatında ana kalemler, motorlu taşıtlar ve elektrikli makinelerden
oluşmaktadır. Plastikler ürünler, demir-çelik eşyalar ile tekstil ve meyve – sebze diğer ihracat
ürünleri arasında yer almaktadır. Ukrayna’dan yapılan ithalatta listenin başında demir çelik
ürünleri bulunmaktadır. Mineral yakıtlar, tarım ve ormancılık ürünleri ile kimyasal gübre
ithalatın önde gelen diğer kalemleridir.

Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı ihracatta ilk 10 kalem (2011, milyon dolar)
Kalemler

Milyon $

Pay %

Turunçgiller (taze/kurutulmus)

131,5

7,6

Petrol yagları ve bitümenli minerallerden elde edilen yaglar

87,5

5,1

Otomobil, steysın vagonlar ve yarıs arabaları

60,8

3,5

Diger örme mensucat

42,9

2,5

Plastikten diger levha, yaprak, pelikül ve lamlar

36,2

2,1

Isıtması elektrikle olmayan demir-çelik radiator, jeneratörler

35,6

2,1

Dokuma halılar ve yer kaplamaları

35,3

2,0

Tuvalet kagıtları, kagıt havlu, mendil vs.

35

2,0

Baska yerde belirtilmeyen meyve ve yenilen diger bitki parçaları konserveleri

34,6

2,0

Demir-çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmıs (600 mm’den geniş)

34,5

2,0

Toplam

1.732

100.0

Kaynak: DEİK Ukrayna Ülke Bülteni (2012)

UKRAYNA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ...(devam)
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatında makina,
otomobil, petro kimya ürünleri ve gıda öne
çıkarken, bu ülkeden ithalatında ana kalemler
hammadde veya yarı mamuller ürünlerden
oluşmaktadır.

Türkiye’nin Ukrayna’dan yaptığı ithalatta ilk 10 kalem (2011, milyon dolar)
Kalemler

Milyon $

Pay %

Demir/alasımsız çelikten yarı mamuller

649,1

13,5

Demir-çelik sıcak hadde yassı mamulleri (600 mm’den
genis)

521,9

10,8

Ayçiçegi, aspir, pamuk tohumu yagları (kimyasal olarak
degistirilmemis)

453,5

6,4

Demir-çelik döküntü ve hurdaları, külçeleri

317,2

6,6

Azotlu mineral/kimyasal gübreler

286,4

6,0

Dökme demir (pik), aynalı demir

256,3

5,3

Bugday ve mahlut

212

4,4

Ferro alyajlar

192,1

4,0

Petrol yagları ve bitümenli minerallerden elde edilen yaglar

179,1

3,7

Ayçiçegi tohumu

172,5

3,6

Toplam

4,812

100.0

Kaynak: DEİK Ukrayna Ülke Bülteni (2012)

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE UKRAYNA
Ukrayna 16 Mayıs 2008’de Dünya Ticaret Örgütü’ne
üye olduğunda, kimileri bu kararı acele ile alınmış
bir karar olarak yorumladı.
Üyeliği destekleyenler ise Ukrayna ekonomisinin
önünü açacak ve yerel üreticiyi kaliteli üretim
yapmaya
zorlayacak,
gümrüklerde
keyfi
uygulamaları sona erdirecek bir gelişme olarak
ayakta alkışlamıştır.

DTÖ üyeliği ilk önce Ukrayna tarım sektörünün yüzünü güldürmüştür.
Üyelik sonrası dünya pazarlarına daha kolay açılan Ukraynalı tarımcılar, ihracatlarını bir kaç kez
arttırmışlardır.
Küresel kriz nedeniyle üyelikten beklentilerinin çoğunu alamayan Ukrayna, DTÖ üyeliği
sayesinde bir çok ülke ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri başlattı. Avrupa Birliği ile
serbest ticaret anlaşması imzalanması için önemli adımlar atan Ukrayna, hali hazırda Türkiye,
Kanada, Sırbistan ile görüşmeleri sürdürmektedir.
2008 – 2012 yılları arasında Ukrayna’nın dış ticaret hacminde hissedilir artış yaşandı. Bu
döndemde ihracat %39,7 artarken, ithalat %39,5 büyümüştür. Öte yandan dış ticaret açığı 11
milyar 420 milyon Dolar’dan, 15 milyar 850 milyon Dolar’a yükselmiştir.

İhracat odaklı işletmeler kazanmaya başladı
Ukrayna’ın DTÖ’ye üyeliğinin en önemli avantajı ihracat odaklı işletmelere geldi. Metalürji,
tarım, kimya sanayi başta olmak üzere ihracata odaklı işletmelerin dış pazarlar ulaşmasnın
önü açıldı. DTÖ’ye üye pazarlara ulaşmada var olan ve büyük kayba neden olan engellerin
kaldırılması ile Ukrayna mallarına küresel pazarlarda ulaşmak daha kolay hale geldi.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE UKRAYNA
...(devam)
Keyfi uygulamalar azalıyor
Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ile, Ukrayna
ithalatı engelleyici tarife dışı uygulamaları
azaltmak zorunda kalırken, gümrük
sisteminde reform programlarını hayata
geçirmeye başladı. İthal ürünlerle
rekabette zorlanan yerli üretici, üretim
kalitesini arttırmak zorunda kaldı ve dış
pazarlara açılmanın yollarını aramaya
koyulmuştur.

Demir çelik sektörü hazırlıksız yakalandı
Geçen beşe sene içinde Ukrayna’nın demir çelik ürünü ihracatı %9 daralmıştır. Küresel
ekonomik kriz ile de bağlantılı olan bu durumu iyileştirmek için gereken alt yapı yatırımları
yetersiz kalınca, Ukrayna üretimi demir – çelik ürünlerinin küresel pazarladaki rekabet gücü
daralmıştır.

.

Yatırım için kredi imkanlarının daralması, sektörün Dünya Ticaret Örgütü’nün nimetlerinden
faydalanmasının önünündeki diğer bir engel olarak değerlendirilmiştir.
DTÖ katılarak küresel piyasalarla birleşme yönünde büyük bir adım atan Ukrayna, yerli
üreticisine gereken alt yapı imkanlarını sağlayamayınca ithal ürünlerin pazardaki payı düzenli
olarak artmıştır.

Ülke yönetimi yerli üreticiyi korumak için bir yandan ek önlemler alırken, öte yandan Dünya
Ticaret Örgütü ile sık sık karşı karşıya gelmektedir.
Son verilere göre, Ukrayna üretimi malların, ülke pazarındaki oranı %60’ın altına düşmüştür.

UKRAYNA’NIN REKABET GÜCÜ
Ukrayna ekonomisinde sanayi üretiminin
payı, Sovyetler’den kalan mirasın da
etkisi ile hala çok büyüktür.
Sanayi üretiminin GSHY’deki payı bugün
%75 olarak değerlendirilmektedir. Bu
oran
bir
çok
gelişmiş
ülkenin
sanayileşme
oranlarına
yakındır.
Ukrayna sanayisinin bel kemiğini makina
üretimi, demir çelik, kimya, uçak üretimi
ve son yıllarda hükümetin yoğun
desteğin ile güçlenen gemi üretimi
oluşturmaktadır.

Ancak başta demir çelik ve makina sanayisi olmak üzere bir çok üretim tesisinde teknolojinin
eskimiş olması ülkenin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Ülke ekonominin temelini
oluşturan söz konusu sektörlerde hayata geçirilen özelleştirme çalışmalarının olumlu sonuçlar
vermesi beklenmektedir. Öte yandan büyük tesislerin teknolojilerinin yenilenmesi için devlet
desteği büyük önem taşımaktadır.
Kayıt dışı ekonominin hala %60’ın üzerinde seyretmesi ve finansman teminindeki sorunlar
rekabeti olumsuz etkileyen diğer faktörler olarak değerlendirilmektedir
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2012 yılı sonunda yayınlanan rekabet raporuna
göre, Ukrayna küresel rekabet endeksinde 73. sırada bulunmaktadır.

144 ülkenin incelendiği rapora göre Ukrayna;
Altyapı sıralamasında 65., makroekonomik göstergelerde 90.,
sağlık ve ilk öğretimde 62., yüksek eğitim ve profesyonel
hazırlıkta 47., iş gücü etkinliğinde 62., finans sektörünün
gelişmişlik düzeyinde 114., teknolojik gelişimde 81., bilgi
teknolojisinde 71. sırada kendine yer bulmuştur.. Raporda
ülkedeki en büyük sorunlar olarak finansman teminideki
güçlükler, rüşvet, vergi oranları ve etkisiz devlet yönetimi
gösterilmektedir.

YATIRIM
Bankacılık, vergi, yargı ve gümrük
alanlarında bir dizi yapısal reformu hayata
geçiren Ukrayna, genç bir ülke olmasına
rağmen
yatırım
iklimini
iyileştirmek
konusunda önemli yol kat etmiştir.
Yabancı yatırım istatistiklerinin 1994 yılından
itibaren takip edildiği ülkede 2012 yılı Ocak
ayı itibariyle yabancı yatırım miktarı 49
milyar 400 milyon Dolar seviyesine
ulaşmıştır.
90’lı yıllarda Ukrayna’daki yabancı yatırım
miktarı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın %1 ,5 – 2
oranında kalmıştır. Ülkeye yoğun olarak
yabancı yatırım girişi 2000’li yıllardan
itibaren başlamıştır. 2002’de %34,7 artan
doğrudan yabancı yatırım girişi, 2003’te
%29,4, 2004’te %22,9 oranında artımış ve
6,8 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.
Yabancı yatırım stoğu 2006 yılında itibaren hızla artan Ukrayna’da, yabancı yatırım miktarı bu
yıl 16,9 milyar Dolar’a, 2007’de 21,6 milyar Dolar’a, 2008 yılında 29,5 milyar Dolar’a ulaşmıştır.
Yabancı yatırım hacmi 2009’da 35,6 milyar Dolar’a çıkmış, 2010’da 40 milyar Dolar olan
yabancı yatırım 2011’de 44,8 milyar Dolar’a, 1 Ocak 2012 itibariyle 49,3 milyar Dolar’a
yükselmiştir.
Yatırım iklimindeki düzelmeye rağmen, 2012’de Ukrayna’ya giren doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarında düşüş yaşanmıştır.

YATIRIM...(devam)
Ukrayna Devlet İstatisti Komitesi verilerine göre, 2012’de Ukrayna’ya giren doğrudan yabancı
sermaye yatırımı 2011’deki 6,4 milyar Dolar’a kıyasla %7,2 oranında gerileyerek 6,013 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonu itibariyle ülkedeki yabancı yatırım stoğu 54 milyar
Dolar’a ulaşmıştır.

Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2012 sonu itibariyle Ukrayna’daki yabancı yatırımlarında
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 17, 2 milyar Dolar ile liste başında yer almaktadır.

Almanya 6, 3 milyar Dolar ile ikinci sırada, Hollanda 5,1 milyar Dolar ile üçüncü sırada
bulunmaktadır. Ukrayna’nın bir numaralı ticaret partneri Rusya’dan gelen yabancı sermaye miktarı
3, 7 milyar Dolar seviyesindedir.
Avrupa Birliği ülkelerinden gelen yabancı sermaye toplamı 42,9 milyar Dolar, BDT ülkelerinden
gelen sermaye miktarı ise 4, 2 milyar Dolar’dır.

Ukrayna hükümetinin ülkenin yatırım iklimini iyileştirmek için hayata geçirdiği reformların yabancı
yatırımcı için yeterli olmadığı aşikardır. Rerform çalışmalarının yabancı yatırımcılar tarafından olumlu
değerlendirildiği, ancak uygulamanın yeterince hissedilir olmadığı bilinmektedir.
Gümrük mevzuatları ve vergi konularında yapılan iyileştirmelerin olumlu sonuçlarının alınması için
zamana ihtiyaç vardır. Öte yatandan yabancı yatırımların güvenliği için hükümetin uygulamaya
koyduğu yasal düzenlemeler olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.
Ukrayna reform programlarını uygulamaya devam ettiği ölçüde, önümüzdeki 10 yılın yıldız ülkeleri
arasında yer almaya adaydı.

GSHY VE BÜYÜME
Krizde %15’lik daralma ile ekonomisi en fazla küçülen ülke olarak kayda geçen Ukrayna,
krizin etkilerini yavaş da olsa üzerinden atmaktadır.
2012 yılının sonuçlarına göre Ukrayna’nın nominal Gayri Safi Milli Hasılası 176,265.0 milyon
USD seviyesinde gerçekleşmiştir, yıl sonu rakamlarına göre kişi başına düşen Milli Gelir 3
870 USD seviyesinde bulunmaktadır. 2012 yılında Ukrayna ekonomisi, yılbaşı beklentilerinin
çok aşağısında, +0.2% seviyesinde bir büyüme gösterirken, bazı analistler, EURO-2012
olmasaydı Ukrayna ekonomisinin küçülme göstereceğini öne savunmaktadırlar.

2013 yılında nispeten durgun bir seyir izleyen Ukrayna ekonomisi 2013’ün ilk iki çeyreğinde
küçülme kaydetmiştir. Öte yandan yıl sonu için %3,4’lük büyüme tahmin edilmektedir.
Öte yandan Dünya Bankası Nisan ayında yayınladığı raporda yıl sonu büyüme beklentisini
%3,5’te %1’e çekmiştir. Merkez Bankası ise Nisan ayında yayınladığı raporda 2013 yılı
büyüme öngörüsünü %3,3’ten %0’a düşürmüştür.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013T

USD Kuru

5,050

7,700

7,985

7,9617

7,9898

7,993

8,4

GSYH, mln
USD

142 719

123 124

114 555

137 484

164 460

176 265

180 000

Kişi başına
GSYH, USD

3 067

2 662

2 492

3 003

3 603

3 870

3 950

Reel büyüme,
%

+7,9

+2,3

-15,1

+4,2

+5,2

+0,2

+3,4

ENFLASYON
Uzun yıllar çift haneli enflasyonun görüldüğü
Ukrayna, son dört yıldır tek haneli enflasyonu
yakalamış durumda. Bu olumlu bir gelişme
olarak görülse de, son iki yıldır ağırlıklı olarak
talep eksikliğinden kaynaklanan düşük oranlı
fiyat artışları ekonomik durgunluğun işareti
olarak kabul ediliyor.
2012 yılında TÜFE’de (Tüketici Fiyat Endeksi),
yılbaşı beklentilerinin çok altında -0,2%
oranında deflasyonun görüldüğü Ukrayna’da,
ÜFE’de (Üretici Fiyat Endeksi) artış +%0,3
oranında kalmıştır.
2002 yılından beri en düşük seviyede bulunan
2012 yılı TÜFE oranı, ülkenin ekonomik
durgunluk riski ilekarşı karşıya olduğuna işaret
olarak gösterilmektedir.
Devlet İstastitik Kurumu verilerin göre 2013
yılının Temmuz ayında TÜFE bir önce aya göre
%0,1 oranında gerileme sergiledi. IMF yıl sonu
için %5,9’luk enflasyon öngörmektedir.
2013 yılı Bütçe yasasında bu oran %4,8
seviyesinde bulunmaktadır.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013T

TÜFE%

+16,6

+22,3

+12,3

+9,1

+4,6

0,2

+4,8

ÜFE %

+23,3

+23,0

+14,3

+18,7

+14,2

+0,3

+6,0

UKRAYNA’NIN BORÇLARI
2007 yılından bu yanan dış borçlanmasını düzenli olarak arttıran Ukrayna’nın 2013 yılı sonu
toplam dış borç toplamının 145 milyar Dolar seviyesine ulaşması beklenmektedir.
ABD merkezli dünya finansal krizinden sonra 2010-2011 yıllarında belirli bir canlanma yaşayan
Ukrayna ekonomisinin, 2012 yılında Avrupa’nın borç problemlerinden dolayı (yurtdışı
piyasalar ukraynalı ihraç malları için müsait olmadı) yine durgunluk dönemine girdiği
söylenmektedir.

2011 yılının başında IMF’in taleplerini tam
olarak yerine getirmediğinden dolayı, Mart
2011 ayında beklenen IMF kredisini
alamayan Ukrayna hükümeti, 2013 yılında
da IMF ile anlaşmaz ve yeterli iç kaynak
temin edilemezse ülkeyi defolt riskine
sokacaktır.
Öte yandan Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor´s
(S&P), Temmuz ayında yayınladığı “Global
Sovereign Debt Credit Risk Report” isimli
raporda Ukrayna’yı iflas riski bulunan 10
ülke arasına koymuştur.
.
S&P tarafından üç ayda bir yayınlanan Capital IQ’nun son sayısında Ukrayna’nın önümüzdeki beş
yıl içinde iflas olasılığı %34,8’den %44,25’e yükseltildi. Bu değişiklikle Ukrayna, iflas riski ile karşı
karşıya olan 10 ülke arasında yedinci sıraya yerleşmiştir.
Öte yandan bu karar Ukrayna hükümeti tarafından “temelsiz” olarak nitelendirilmiştir.

Yukarıdaki tabloda, Devletin sadece dış borçları yer almaktadır. Devletin toplam borçlarını gösteren grafik, bir sonraki sayfada yer almaktadır.

UKRAYNA’NIN BORÇLARI...(devam)
Kamu borçları

2005-2012 yılları arasında Ukrayna’nın Gayri Safi Milli Hasılası ve devlet borçları

Nominal GSMH, milyar UAH

Toplam devlet borçları, milyar UAH,

Devlet borçlarının GSMH'ye oranı %

Mln USD

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Doğrudan devlet dış
borcu

10 592

11 172

17 023

22 836

24 507

26 140

Devlet garantili dış borç

3 257
0

7366

9624

11 924

12 698

12 520

Doğrudan devlet iç borcu

3 526

5 801

11 405

17 793

20 209

23 810

Devlet garantili iç borç

198

260

1 761

1 737

1 532

2 030

Toplam

17 573

24 599

39 813

54 290

59 216

64 500

BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ
1 Ocak 2013 itibariyle 176 bankanın faaliyet
gösterdiği Ukrayna bankacılık sistemi
küresel krizin etkilerini fazlası ile
hissetmiştir.
Çok sayıda bankanın sermaye tabanlarının
devlet desteği ile güçlendirildiği ülkede,
bankacılık sistemini güçlendirmeye yönelik
yapısal
reformlar
hızla
hayata
geçirilmektedir.
Ukrayna bankacılık
sisteminde 1 Ocak itibariyle yabancı
sermayelim 55 banka bulunmaktadır.
Bu bankalardan 22’si %100 yabancı
sermaye ile kurulmuştur. 1 Ocak 2013
itibariyle bankacılık sisteminde toplam
sermaye tutarı 21.2 milyar USD iken,
yabancı sermayeli bankaların toplam
sermaye tutarı 8.4 milyar USD’dir.
Bu rakamlara göre Ukrayna bankacılık
sektörünün %39.5’i yabancı sermayelidir.

BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ...(devam)
Merkez Bankası rezervleri
Ukrayna Merkez Bankasının uluslararası
döviz rezervleri, USD/UAH kurunun
korunması ve yurtdışı borçlarının
ödenmesi nedenleriyle 2012 yılının ilk 9
ayında 1 764 milyon USD ile azalmıştır.
Ekim 2012 ayında ülkede geçen
Parlamento seçimlerine bağlı olarak
oluşan devalüasyon baskısı, Merkez
Bankasını kuru destekleme amacıyla
bankalararası piyasasına müdahale
etmeye zorlamıştır.

Bu sebeple 2012 yılı sonu itibariyle Ukrayna uluslararası rezervleri 22,8% azalarak 24 546
milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir.
Uluslararası piyasalarda Ukrayna’nın ihraç mallarına talebin yüksek olmaması nedeniyle doğan
ticari ve cari işlemler bilançolarının açık ile kapatılması, Merkez Bankası’nın kuru destekleme
enstrümanlarının (uluslararası rezervler) ise önemli ölçüde azalması ve IMF’e ve diğer
uluslararası kreditörlere yapılacak ödemelerden dolayı hükümet yabancı dövizde fon bulmak
zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.
2013 yılında USD/UAH kuru üzerine olan baskının sürmesi beklenmektedir. Yıl sonuna doğru
kurun 8,6 seviyesine ulaşabileceği öngörülmektedir.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Temmuz

Rezervler
mln $

22
358

32 479

31 543

26 505

34 576

31 795

24 546

22 719

IMF borcu
mln $

830

431

4 709

12 899

16 262

14 326

10 813

8 000

BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ...(devam)
Faiz Oranları
2012 yılının ikinci yarısında Ukrayna bankalararası para piyasasında faiz oranları oldukça yüksek
seviyelerde bulunmaktaydı. Aralık 2012 ayından oranlar 5% altına inmiştir. Bu durum hükümetin ve
Merkez Bankasının piyasaları canlandırmak amacıyla bankacılık sistemini likidite ile doldurduklarına
işaret etmektedir.
Ancak bugün itibariyle bankalar yeterli kaynak
bulunmasına rağmen, dünya genelinde ve
ülkedeki makroekonomik bilgileri göz önünde
bulundurarak ekonomiyi kredilendirmekte
temkinli davranmaktadırlar.
2010-2012 yıllarında Ukrayna Merkez Bankası,
resmi faiz oranını dört kez düşürerek, 23 Mart
2012 tarihinde %7.50 seviyesinde onaylamıştır.
Bu adım bankaların mevduat ve kredi faiz
oranlarını düşürmelerine yönelik bir önlem
olmasına rağmen, etkili olamamıştır.

BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ...(devam)
Döviz kuru
2008 ve 2009 yıllarındaki çalkıntılardan sonra, 2010-2012 yıllarında döviz kurları nisbi bir istikrar
göstermiştir.
2012 yılının sonunda USD/UAH kuru seçim sonrası telaşından dolayı 8.30 seviyesine yaklaşmış,
ancak Merkez Bankasının bankalararası döviz piyasasındaki uygulamaları sayesinde 8.10-8.20
aralığına inmiştir.

Merkez Bankası

Uluslararası ekonomik dergilerde dünyada
‘Döviz
Savaşları’nın
başladığı
öne
sürülmektedir.
Böylece
tüm
ülke
hükümetlerinin, ihracatlarına avantaj sağlama
amacıyla kendi ulusal para birimlerinin
zayıflaması
için
çaba
edecekleri
söylenmektedir.
2013 yılı Bütçe Yasası’nda Ukrayna’da yıl sonu
için Dolar kuru tahmini 8,4 seviyesindedir.
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BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ...(devam)
Cari İşlemler Bilançosu
2012 yılının ilk yarıyılında -5 843 milyon
USD’lik bir açık ile kapanan Cari İşlemler
Dengesi, 2012 yılının ikinci yarıyılında ülke
ekonomisinde yaşanan durgunluk ve yapılan
seçimler nedeniyle -8 918 milyon USD açık
oluşmasıyla, yılsonu itibariyle -14 761 milyon
USD açık ile kapanmıştır. Bu rakamın ülkenin
GSMH’sına oranı -8,4%’tür.
Ukrayna ekonomisindeki yapısal sorunlar,
ülke ekonomisinde yaşanan durgunluk
(üretimdeki ve enflasyondaki daralma) ve
yabancı sermayenin Ukrayna risklerini almaya
isteksiz gözükmeleri nedeniyle 2013 yılında,
Cari İşlemler Dengesinin iyileşeme
beklenmemetedir.
Öte yandan Ukrayna Merkez Bankası 2013 yıılnda Cari İşlemler açığında %1,5 -2 oranında
düzelme öngörmektedir.
2009

2010

2011

2012

Mallar dengesi
mln $

4 307

-8 388

-16 252

-20 492

Hizmetler dengesi
mln $

+ 2 354

+ 4 404

+ 6 095

+ 5 720

Yatırım gelirleri
dengesi, mln $

- 2 440

- 2 009

- 3 796

- 2 965

Transfer gelirleri
dengesi mln $

+ 2 661

+ 2 975

+ 3 708

+ 2 976

Cari İşlemler
Dengesi, mln $

- 1 732

- 3 018

- 9 006

- 14 761

İŞSİZLİK
2008-2009 yıllarında patlayan krizde 6,9%
seviyelerinden 9,6% seviyelere kadar çıkan işsizlik
oranı, 2010 yılının ilk yarısından itibaren
ekonomideki canlanmayı takip ederek azalma
trendine geçmiştir.
Hükümetin sürekli dile getirdiği işsizlik oranları,
Devlet İstihdam Kurumunda kayıtlı olan işsiz
sayısını kullanarak hesaplanmaktadır. Bu
hesaplama yönetmi ile 2012 yılı sonunda Devlet
İstihdam Kurumu’na kayıtlı işsiz sayısı 467.7 bin
kişiye azalmış, resmi işsizlik oranı %1.7’ye
düşmüştür
.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre
ise Ukrayna’da 2012 yılında işsizlik rakamı 1 milyon
657 bin kişi, işsizlik oranı %8,1’dir.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Çalışabilen
nüfus,
bin kişi

20
482

20 546

20 606

20 678

20 322

20 221

20 248

20 394

İşsiz sayısı,
bin kişi

1 595

1 514

1 417

1 424

1 957

1 784

1 732

1 657

İşsizlik
oranı, %

7,8

7,4

6, 9

6,9

9,6

8,8

8,6

8,1

İŞSİZLİK...(devam)
Bacasız fabrika, Ukraynalı gurbetçiler
Ukrayna
ekonomisinin
küçümsenmeyecek
gelir
kalemlerinden biri de Ukraynalı gurbetçilerin ülkelerine
gönderdikleri dövizlerdir.
Resmi verilere göre
Ukraynalı gurbetçiler ülke
ekonomisine 2012 yılında 6, 9 milyarlık katkıda
bulunmuşlardır. Bu rakam 2011 yılında 6 milyar Dolar
seviyesindeydi.
Dünya Çalışma Örgütü verilerine göre ülkeleri dışında
yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı göçmen çalışmaktadır.
Gayri resmi verilere göre bu rakam çok daha yüksektir.

Ukraynalı gurbetçilerin çalıştıkları iş kolları oransal olarak şöyledir:
%41,6: Çocuk bakıcılığı, hasta bakıcılık, ev işleri, ortalama aylık maaş 933 Dolar.
%21,3: inşaat sektörü (işçi, mühendis, şef vb.), ortalama aylık maaş 1210 Dolar.
%9,6: restorancılık, otelcilik, ortalama aylık maaş 967 Dolar.
%8,3: ticaret, hizmet sektörü, ortalama aylık maaş / gelir 864 Dolar.
%4,8: sanayi, ortalama aylık maaş 994 Dolar.
%2,4: tarım, ortalama aylık maaş 711 Dolar.
Diğer....
Ukraynalı gurbetçiler Doğu Avrupa ve Orta Asya ikinci sırada
Dünya Bankası verilerine göre Ukraynalı gurbetçiler, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında
en fazla döviz gönderenler sıralamasında ikinci sırada bulunmaktadır. Listenin birinci
basamağında 7 milyar Dolar ile Polonyalı gurbetçiler var. Üçüncü sıra ise 5,5 milyar Dolar ile Rus
gurbetçilere aittir.
Ukraynalı gurbetçilerin çalışmak için en fazla seçtikleri ülkeler ise Rusya, Polonya ve Çek
Cumhuriyeti’dir.
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