UKRAINE
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Ukraines landbrugsministerium
Ukraines udenrigsministerium
Danmarks Ambassade i Ukraine
Ukranian Agribusiness Club er en erhvervssammenslutning for landbrugsvirksomheder i Ukraine
The Ukrainian Chamber of Commerce and Industry er Ukraines erhvervs- og industriorganisation
The European Business Association er en organisation for udenlandsk virksomhed i Ukraine
AgroWEB er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her

Ukraine - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det Ukrainske marked, inkl.
et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
Eksportrådet giver et grafisk overblik over udviklingen i en række mål på den ukrainske sektor for
landbrug, skovbrug og fiskeri. Her kan du få et indtryk af sektorens omfang. Der er dog lidt forskel i
opdateringen af data.

Anden relevant information
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Læs mere her.

Markedet lige nu
Ukraine’s økonomi
Prognoserne for den Ukrainske økonomi er fortsat en svag vækst på 2,2% af BNP i 2017. Væksten har
dog været påvirket af øgede politiske spændinger i starten af 2017. En generel tendens i den ukrainske
import/eksport er en øget eksport til EU og en generel stigning i eksport af landbrugsprodukter, som
forventes at stige yderligere. Ifølge EEAS (European External Action Service) er eksporten til EU steget
med 3,7%. Dette skyldes blandt andet EU-Ukraine Association Agreement (AA), som betyder at mange
ukrainske produkter kan eksporteres toldfrit til EU, herunder landbrugsprodukter. Aftalen blev
implementeret 1. januar 2016. Aftalen betyder også, at reglerne for fødevaresikkerhed i Ukraine på sigt
vil blive harmoniseret med EU’s, hvilket forventes at øge eksporten af fødevarer yderligere til EU. I AA
var er der også planlagt på en privatisering af en stor del af den statsejede ukrainske landbrugsjord med
start i primo 2017, men denne er udskudt til 1. januar 2018. Læs generel rapport om implementering af
AA her.
Siden 2015 har Ukraines National Bank arbejdet med at implementere EU – regulativer i banksektoren
for at harmoniserer Ukraines nationale regelsæt med EU’s for at leve op til EU-Ukraine Association
Agreement. Dette skal styrke Ukraines finansielle sektor – og skabe mere gennemsigtighed. Alligevel
påpeger Eksportkreditfonden, at forretningsklimaet i Ukraine kan betegnes, som decideret dårligt – og
at landet er plaget af høj grad af korruption. På nuværende tidspunkt ligger landet, som nummer 80 på
ranglisten over doing business. Samtidig er der fortsat store politiske spændinger. Selvom væksten i
landet er lav, så har eksportkreditfonden åbnet op for eksportkredit til Ukraine – her påpeger de
landbruget som en interessant sektor, idet produktiviteten i landbruget er lav – og maskinparken
forældet. Læs deres vurdering her. Staten har dog taget skridt henimod fornyelse af maskinparken ved
hjælp af offentlig støtte. Læs mere her.
Reduceret støtte til landbruget
For at reducere statens udgifter til landbrugsstøtte, da er der i 2017 implementeret et nyt system. Den
samlede landbrugsstøtte er reduceret fra 1.2 mia. USD til 175,6mio. USD om året – altså en meget
signifikant reduktion, hvilket forventes at reducere det marginale overskud og dermed væksten i
landbruget. Læs mere i USDA Foreign Service rapport her.
Stort potentiale for biogas
Ukraine er afhængig af importeret naturgas og den importerede gas dækker omtrent 70% af Ukraines
forbrug. Grundet den politiske situation er der i Ukraine incitament til højere grad af selvforsyning.
Samtidig betyder Ukraines store landbrugsmæssige produktion, at der er et stort uudnyttet potentiale
for produktion af biogas. Udnyttelsen begrænses dog af manglende finansielle muligheder, politisk
ustabilitet og upålidelig lovmæssige rammer. Læs mere her. Men på sigt kan landet blive interessant for
knowhow og materiel til udvinding af biogas. Læs om eksisterende projekter her , her og her. Det er især
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), som finansierer projekter i samarbejde
med store Agroholdings.

Udover biogas påpeger strategisk koordinator i FAO, Raimund
Jehle, at der er et stort potentiale inden for mejeriindustrien. Gennemsnitlig årlig produktion per ko er
4900kg, mens den i EU er 7500kg.
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