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İlk olarak Ukrayna’nın genel ekonomik durumu konu edinilecektir. Daha sonra Ukrayna’daki sa-
vunma sanayi sektörü ele alınacaktır. 

Ukrayna diğer eski Sovyet Bloğu ülkelerinde olduğu gibi ağır sanayiye dayalı ve teknolojik bakımdan yetersiz bir 

ekonomik miras devralmıştır. Ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında ve reformlarda gecikmeler olmuştur. 

Sektörlerde çeşitlenme aşamalı olarak gerçekleşmiş, Rusya ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe bağlı olarak metaller 

ve kimyasallar sektörlerinde oluşan üretim artışları sayesinde ekonomide düzelme 2000’li yıllarla beraber başlamıştır. 

Özelleştirme ve yabancı sermaye diğer eski komünist ülkelere göre yavaş gelişmiştir.

 

Ukrayna’da 2017 yılında GSYİH yüzde 2,5 oranında büyüyerek 112,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bağımsızlık sonrası, sekiz yıllık daralmayı takiben, Ukrayna ekonomisi 1999 -2013 yılları (2008 yılı krizi hariç) arasında bir 

büyüme trendi yakaladığı görülmektedir. Ülkede 2013 yılı sonlarında başlayan siyasi sıkıntılar, Kırım’ın Rusya tarafından 

ilhakı ve ülkenin doğu bölgesindeki sıcak çatışmaların etkisiyle, büyük bir ekonomik krize giren Ukrayna’da ekonomisi; 

2014’te %6,8, 2015 yılında ise %9,9 oranında küçülmenin ardından, 2016 yılında %2,3, 2017 yılında ise %2,5 oranında 

büyüme gerçekleşmiştir.

İmalat sanayinde %5,1 ve inşaat sektöründe %26,9 oranında büyüme gerçekleşirken, tarım sektörü %2,5 maden sektörü 

1. Ukrayna’nın Ekonomik Panoraması ve Genel Bakış
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Tablo 1: Ukrayna’nın Ekonomik Panoraması, 2018 ( Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı)
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ise %5,9 küçülmüştür. Ülkedeki düşük iç talep, kuzeydeki çatışma bölgeleri ve yeterli reformların gerçekleştirilememesi 
nedeniyle, yabancı yatırımlar istenilen düzeye ulaşmamıştır. Yıllık enflasyon %13,7, işsizlik oranı %9,9 olarak 
gerçekleşmiştir. 2017 yılında sosyal güvenlik sistemleri açıkları, vergi gelirlerine rağmen, GSYİH’nın 2016 yılında %2,2 
oranın yükselen açığı, 2017 yılında %1,6 ya gerilemiştir. Nafto gaz açıklarının sıfırlanmasına karşın, 2016 yılında Privat 
bankasının özelleştirilmesi nedeniyle, kamu garantili devlet borçları milli gelirin %81, 2017 yılında ise %85 seviyesine 
yükselmiştir.

Çatışmalı bölgelerden kömür temininde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, enerji tüketiminin artması sonucu cari açık 
yükselmesine karşın, ulusal döviz rezervi 18,8 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Demir çelik ürünleri ihracatına dayalı 
Ukrayna ekonomisinde anılan sektörde yaşanan sorunlar genel ekonomik yapıda da kendini derhal hissettirmektedir. 
Özellikle doğal gaz kullanarak çalışan demir çelik sektörünün, doğal gaz fiyatındaki %100’e varan artışlarından da 
yoğun bir şekilde etkilenmiştir. 2017 yılı GSYİH cari fiyatlarla 2.983 milyar Grivna (yaklaşık olarak 112,2milyar dolar)olarak 
gerçekleşmiştir. GSYİH’nin %25,7’si sanayi, %16,7’si ticaret, %12,1’i tarım, %7,6’sı ulaşım, %2,7’si inşaat ve %35,2’i diğer 
sektörlerdeki üretimden oluşmaktadır.

2016 yılında özelleştirmesine başlanılan 2000’e yakın kuruluşun, hukuki sorunlar ve yasal alt yapı yetersizliği 
gibi nedenlerle, 2017 yılında da önemli bir gelişme kaydedilememiş ve 2018 yılında da söz konusu kuruluşların 
özelleştirmesine devam edilecektir. 2016 yılında 2.187 dolar olan kişi başı milli gelir, 2017 yılında %24 artarak 2.652 dolara 
yükselmiştir.

2011 yılında bir önceki yıla göre tüketici fiyat endeksi %4,6 olarak gerçekleşmiştir. Ukrayna’da 2012 yılında kaydedilen 
%0,2 oranındaki deflasyonu müteakip, 2013 yılında tüketici fiyat endeksi %0,5 artmıştır. 2014 yılında ülkede yaşanılan 
derin ekonomik kriz neticesinde enflasyon (TÜFE) %24,9, 2015 yılında 43,3 seviyesine yükselmiş, 2016 yılında ise 12,4 
seviyesine düşmesine karşın 2017 yılında %13,7’ye yükselmiştir.

Öte yandan, Ukrayna’da 2008 yılındaki global kriz sonrasında,2009 yılında %9,6 seviyesine yükselen işsizlik oranı yıllar 
itibariyle düşüş göstermiştir. Ancak 2015’te %9,1, 2016’da %9,2 ve 2017 yılında ise %9,9’a yükselmiştir.

2015 yılında kamu borcu (kamu garantili dâhil) bir önceki yıla göre %6,3 düşüşle 65,4 milyar dolar seviyesine inmiş, 2016 
yılında yaklaşık %18 artarak 79 milyar dolara yükselmiştir. İç borçlar %25 oranında azalarak 22 milyar dolar seviyesine 
gerilemiş, 2016 yılında 25,3 milyar dolara, 2017 yılında ise 26,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 yılında 78 milyar dolar olan 
dış borçlar 2016 yılında 78,9 milyar dolara, 2017 yılında ise 85,2 milyar dolara yükselmiştir.

2016 yılı Standard&Poor’s ve Fitch’s kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Ukrayna’nın kredi notu B-durağan 
olarak açıklanmıştır. Ukrayna’nın, ödemeler dengesinin sağlanması, ekonominin yeniden rayına oturtulması, kamu 
finansmanının güçlendirilmesi, yapısal ve yönetimsel reformların gerçekleştirilmesi yoluyla sürdürülebilir ve güçlü bir 
büyümenin yakalanmasını oluşturmak amacıyla, 11 Mart 2015’te toplanan IMF icra kurulu, Ukrayna hükümetinin 30 
Nisan 2014’de imzalanan stand-by antlaşmasının iptaline ilişkin talebini değerlendirmiş ve 5 milyar doları hemen, dört 
yıl içerisinde ise toplamda 17,5 milyar dolarlık destek sağlayacak genişletilmiş fon kolaylığı anlaşması onaylanmıştır. 

Bu çerçevede, IMF ile 17,5 milyar dolarlık mali paket konusunda anlaşma sağlanarak, Batı ülke ve kurumlarından 
gelen mali destekle bu paket dört yıl için 40 milyar dolara çıkarılmıştır. 2014 yılında %70 oranında (devalüe olan 
Ukrayna yerel para birimi dolar karşısında istikrara kavuşturularak döviz rezervleri 5 milyar dolardan, 13,3 milyar dolara 
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2. Ukrayna Özelinde Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Aynı zamanda “Eules Hermes” notlandırma mercii tarafından sağlanan bilgilere de bu bölümde ülke 
özelinde olmak üzere yer verilecektir. Ukrayna aşağıdaki belirlenen kriterlerde incelenmiştir:

Ukrayna için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)

yükselmiştir. Rusya hariç kreditörlerle antlaşma sağlanarak devlet dış borçlarının 15 milyar dolarlık bölümünde yeniden 
yapılandırılmaya gidilmiştir.

Ukrayna’da son yıllarda yapılan kısıtlı reformlarla 2017 yılı sonunda Merkez Bankası döviz rezervi 18,8 milyar dolara 
yükselmiştir. Öte yandan IMF 2017 yılında 1,7 milyar dolarlık dibimi, Rüşvetle Mücadele Yüksek Mahkemesinin 
Kurulması, doğal gaz fiyatlarının Avrupa ülkeleri fiyatlarına çıkarılması ve Sosyal Güvenlik Reform Yasasının yürürlüğe 
konulmaması nedeniyle serbest bırakmamıştır. Ancak güçlü ve sürdürülebilir büyüme için yapısal ve yönetimsel 
reformların kararlılıkla uygulanması ve ayrıca yukarıda sözü edilen yasaların yürürlüğe konulması önem arz etmektedir.

Ukrayna kanunları uyarınca kurulan ve kuruluş sermayesinde yabancı yatırım payı en az %10 olan hukuki şekillerdeki 
şirket ve yatırımlar ‘’yabancı sermaye yatırımı’’ sayılırlar. Ukrayna’da ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunan yabancı 
yatırımcılar, Ukrayna kanunlarında ve Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarında aksi belirtilmedikçe, Ukraynalı kişilerin 
sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahiptir.

Ukrayna’da yabancı sermaye yatırımları millileştirmeye tabi değildir. Devlet organları, tabii afet, kaza, salgın hastalık 
ve salgın hayvan hastalığı durumlarında tahliye tedbirlerinin alınması durumları haricinde yabancı yatırımları istimlak 
edemez.

Ukrayna’ya yapılan yabancı yatırımlar kümülatif olarak Ocak 2015 tarihi itibariyle toplam 43,37 milyar dolar düzeyine 
ulaşmıştır. Bu rakam bir önceki yıla göre %10,6’lık bir düşüşe karşılık gelmektedir. Yabancıların yatırım yaptıkları 
sektörler arasında metalürji, finans, araç ve araç yan sanayi ticareti ve imalatı, inşaat, gıda, finans, ticari kiralama, emlak 
hizmetleri yer almaktadır.

Yatırımcı ülkeler arasında, 16 milyar dolarla Güney Kıbrıs (off shore hesaplar yoluyla) ilk sırada yer almaktadır. Güney 
Kıbrıs’ı, Almanya (6,1 milyar dolar), Hollanda (5,5 milyar dolar), Rusya (3,5 milyar dolar), Avusturya (2,9 milyar dolar) ve 
İngiltere (2,4 milyar dolar) izlemektedir. Rusya Federasyonu’nun özellikle enerji dağıtımı, petrol, bankacılık, iletişim 
gibi stratejik sektörlere yatırım yaptığı gözlenmektedir. Hollanda tarafından yapılan yatırımların önemli bir kısmı ise 
Hollanda üzerinden başka ülke firmalarınca yapılan yatırımlardır.

Türk sermayesinin başka ülkeler yoluyla Ukrayna’ya girmesi nedeniyle fiiliyatta gerçekleşen yatırım miktarı kayıtların 
oldukça üzerindedir. Örneğin Astelit (Life) ve Credit Europe Hollanda üzerinden gelen yatırımlardır.
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Bu tabloda yer alan bilgiler Ukrayna’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

UKRAYNA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

56

71

32

54

78

91,07

68,25

75

79,35

77,62

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Ukrayna Özelinde Belli Kriterlerle Notlandırma Ve Puanlaması

5- Küresel Ticaret

Ukrayna için genel risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Ukrayna özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

UKRAYNA İşletme İçin Yüksek Risk D4

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1:Ukrayna Ülke Risk Değerlendirmeleri
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Savunma sanayii ekosistem kapsamında sanayileşmenin önemli bir katmanıdır. Siyasi ve ekonomik gücün en etkili 
güç çarpanlarından biri olarak da ifade edilebilir. Dünya genelinde savunma sanayi gelişmiş olan ülkeler ekonomik 
ve politik açıdan dominant durumdadırlar. Savunma sanayinin olmazsa olmazı teknolojik yetkinliktir. Bu da ARGE ve 
teknoloji üretimi ile hayat bulmaktadır.

Ülkelerin savunma ihtiyaçları, dünya coğrafyasında bulundukları bölgelerin stratejik konumuna, sahip oldukları yeraltı 
kaynaklarına ve enerji kaynaklarına yakınlıkları derece-sinde ortaya çıkan tehdit algılamalarına ve bölgesel veya küresel 
güç olma durumlarına göre şekillenmekte, ülke çıkarları doğrultusunda izledikleri politikalara uygun stratejilerle 
değişmektedir.

Savunma harcamaları yüksek olan ülkeler; güvenlik ve bağımsızlıklarını koruma, sahip oldukları yeraltı kaynaklarını 
koruma veya enerji kaynaklarını kontrolleri altına alma çabası içerisindeki ülkelerdir. Özellikle de bu harcamaların 
önemli bir bölümünü ARGE ve teknoloji üretimi alanında kullanan ülkeler bağımsız ülkelerdir.

Özgün ürün sahibi olan ülkeler dünya savunma pazarlarında rekabet edebilecek durumda olup ihracat ile ülkelerine 
önemli derecede katma değer sağlarken, aynı zamanda uzun vadeli stratejik iş birlikleri de kurmaktadırlar. Savunma 
harcamalarında çok önlerde bulunan bazı ülkelerin özgün ürünlerinin bulunmaması nedeni ile bu tip ülkeler sadece 
ithalatta ilk sıralarda yer almış, savunma sanayi ihracatında listeye bile girememişlerdir.

Savunma ve güvenlik harcamaları dünya ticaret hacmi ile orantılı olarak gelişmektedir. 2016 yılında 41 trilyon 142 milyar 
dolar olan ticaret hacmi, 2017 yılında %4,5 artarak 42 trilyon 987 milyar dolara çıkmıştır. 2017 yılı dünya ülkelerinin 
savunma harcamaları toplamı 1,739 trilyon olmuştur. 2016 yılına nazaran %1,1 bir artış gözlemlenmiştir; bu artışın 
da ağırlıklı olarak Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 2017 yılı savunma 
harcamaları GSMH’nın %2,2’sine tekabül etmektedir. Diğer bir ifade ile dünyada kişi başı savunma harcaması 230 dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

3. Savunma Sanayiine Genel Bakış ve
    Ukrayna Savunma Sanayii Sektörü
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Ülkelerin savunma ihtiyaçları, bulundukları coğrafi bölgelere, tehdit algılamalarına, ekonomik yapılarına, bölgelerinde 
üstlendikleri durumlarına, bölgesel veya küresel güç olma durumlarına göre şekillenmekte, ülke çıkarları doğrultusunda 
izledikleri politikalara uygun stratejilerle değişmektedir.

2017 yılında savunma harcamaları açısından ilk 15 ülke sıralaması genelde büyük bir değişikliğe uğramamıştır. 2017 
yılında Orta Doğu savunma harcamaları 2016 yılına nazaran %6,2 oranında bir artış göstermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin savunma harcamaları artmaya devam etmektedir. Çin, savunma harcamalarında ABD’den 
sonra ikinci sırayı korumaktadır. 2017 yılında %5,6 artışla 228 milyar dolar harcamıştır. Çin savunma harcaması, toplam 
dünya harcamasının %13’üne tekabül etmektedir.

Rusya harcamalarında, %20 kadar bir kısıntıya giderek 3’üncü sıradan 4’üncü sıraya inmiştir. Suudi Arabistan ise 3’üncü sıraya 
yerleşmiştir. Hindistan, Fransa ile yer değiştirerek 5’inci sıraya oturmuş, Fransa bir sıra gerileyerek 6’ncı sırada yer almıştır.

2016’daki Sırası

1

2

4

3
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5
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13
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13

14

15

İLK 15 ÜLKE TOPLAMI

DÜNYA SAVUNMA HARCAMALARI TOPLAMI

1 ABD 610

228

69,4

66,3

63,9

57,3

47,2

45,4

44,3

39,2

29,2

29,3

27,5

20,6

18,2

1.039

1.739

SUUDİ ARABİSTAN

ÇİN

RUSYA

HİNDİSTAN

FRANSA

İNGİLTERE

JAPONYA

ALMANYA

GÜNEY KORE

BREZİLYA

İTALYA

AVUSTURALYA

KANADA

TÜRKİYE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017’deki Sırası Ülke Harcama
(Milyar Dolar)

35

13

4

3,8

3,7

3,3

2,7

2,6

2,5

2,3

1,7

1,7

1,7

1,2

1,0

Dünya Payı
(%)

3,1

1,9

10,0

4,3

2,5

2,3

1,8

0,9

1,2

2,6

1,4

1,5

2,0

1,3

2,2

GSMH Payı
(%)

Tablo 3: Savunma Harcamalarında İlk 15 Ülke
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2008 yılı ekonomik krizinin yarattığı tahribatın ülkeler tarafından telafi edilmeye çalışıldığı bir dönemde Orta Doğu’da, 
Lübnan, İsrail ve Suriye’de ısınan hava doların değerlenmesine ve ülkelerin kendi para birimlerinin paritelerindeki 
önemli değişimler yeni bir finansal krizin habercisi olarak değerlendirilebilir.

En çok savunma harcaması yapan 15 ülke arasında Suudi Arabistan GSMH’nin %10’u ile en yüksek paya sahipken, en 
düşük oran ise %0,9 ile Japonya’ya aittir. İlk 5 ülkenin harcama toplamı tüm dünya ülkelerinin toplam harcamasının 
%60’ını oluşturmaktadır. Savunma harcamalarında ilk 5 ülke, toplam 1.037 milyar doların üzerinde harcama yapmıştır. 
Fransa 57,8 milyar dolar, diğer 9 ülke ise 50 milyar doların altında harcama ile listede yer almıştır. Ülkeler, bölgesel ve 
küresel kapsamda yaşanan gelişmelere ve değişimlere uygun olarak savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını sürekli olarak 
gözden geçirmek zorundadırlar. Dünya haritasında sorunlu bölgeleri incelediğimizde öne çıkan tanı, bölgesel ve/veya 
küresel sorunların büyüklüğü o bölgedeki ülkelerin savunma ve güvenlik harcamalarını doğrudan etkilemektedir.

Türkiye simetrik, asimetrik terör ve soğuk savaşların ortasında yer alan bir ülke olarak, ülke ve dünya barışına katkıda 
bulunmak amacıyla savunmasını güçlendirmek durumundadır. Nitekim 2014-2016 yıllarında savunma harcamalarını 
kısan Türkiye, 2017 yılında yeniden en yüksek savunma harcaması yapan ilk 15 ülke arasında yerini almıştır. Ayrıca 
Irak ve Suriye’deki kaotik savaş ortamı, Rusya ile ABD ve AB’nin bir kez daha karşı karşıya gelmesi, 2017’nin küresel 
politik koşullarının belirgin nitelikleri olmuştur. Türkiye, fikren ve fiilen, bu karmaşık koşulların tam ortasında yer 
almaktadır. BAE savunma harcamasını bildirmemiştir. Ancak, bu ülkenin harcamasının Türkiye’den daha fazla olduğu 
değerlendirilmektedir. Mevcut bilgilere göre uzun süre ilk 15’te yer alamayan Türkiye, 15. sıradan tekrar listeye girmiştir.

Dünya Savunma Harcamaları ile ilgili bir özet sunmamız gerekirse;

Savunma harcamaları 2016 yılına göre %1,1 artarak 2017 yılında 1,739 milyar dolar olmuştur. Toplam harcama GSMH’nin 
%2,2 olmuştur. 2017 yılında en fazla harcamayı yapan ilk 5 ülke; ABD, Çin, Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan, toplam 
dünya savunma harcamasının %60’ını gerçekleştirmiştir. ABD savunma harcaması 2017’de değişmemiştir (610 milyar 
dolar), Çin harcamasını %5,6, Suudi Arabistan %9,2, Hindistan %5,5 artırırken, Rusya %20 düşürmüştür. Orta Doğu 
ülkelerinin savunma harcamalarında 2017 yılında %6,2 gibi bir artış olmuştur. Suudi Arabistan %9,2 artışla 2017 yılı 
harcamalarında 69,4 milyar ile Rusya’yı geçerek, üçüncü sırada yerini almıştır. Bölgede savunma harcamalarının 
GSMH’ye oranı %6 olup, dünya ortalaması olan %2,2’nin yaklaşık üç katıdır. Bölgede İran %19, Irak %22 artışla Suudi 
Arabistan’ı takip etmektedirler. Bölgenin sıcaklığı bölge ülkelerinin petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen savunma 
harcamalarını artırmalarının nedeni olmuştur.

Bölge ülkelerinin büyük çoğunluğunun savunma harcamalarının kesin olarak tespiti mümkün olmamakla birlikte, 
bölgedeki 7 ülke savunma harcamalarında ağırlıklı olan ülkelerdir. Bu ülkeler, Umman (GSMH’nin %12’si), Suudi 
Arabistan (GSMH’nin %10’u), Kuveyt (GSMH’nin %5,8’i), Ürdün (GSMH’nin %4,8’i), İsrail (GSMH’nin %4,7’si), Lübnan 
(GSMH’nin %4,5’i) ve Bahreyn (GSMH’nin %4,1’i)’dir.

Türk savunma ve havacılık sektörü bölgeye 2017 yılında 133.378.072 dolarlık ihracat yapmıştır. Bu miktar 2016 yılında 
244.850.410 dolar olarak gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere bölgeye yapılan ihracat yaklaşık olarak yarı yarıya düşmüştür. 
Bölge ülkelerinin bazıları ile yaşanan politik sıkıntılar bu düşüşün nedeni olmakla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş 
de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bölge ülkeleri arasındaki yıllarca devam eden çatışmalar ve tehditler nedeni ile savunma harcamalarını olabildiğince 
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artırmaktadır. Giderek güçlenen Çin, bu ülkelerin savunma harcamalarına lokomotif görevi yapmaktadır. Türk Savunma 
ve Havacılık Sanayinin en iyi pazarları bu bölgededir. Bölge ülkeleri 2016 yılına nazaran savunma harcamalarını %3,6 
artırmıştır. 2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede savunma harcamalarında toplamda %59 gibi bir artış izlenmiştir. 
Tüm dünya savunma harcamalarının %27’sini bu bölge yapmaktadır.

Çin savunma harcamalarında 12 milyar dolar (%5,6) artış yaparak 228,23 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştır. Çin bu 
harcama ile dünya savunma harcamalarının %13 oranında katkı yapmıştır. 

%5,5’lik bir artışla Hindistan, 63,9 milyar dolarlık savunma bütçesi ile dünyada beşinci sırada bulunmaktadır. Bölgede 
Güney Kore %1,7 artışla 39,2 milyar dolar harcamıştır. Bölgede dikkati çeken en büyük artış 2008’e göre 2017’de %332 
artışla Kamboçya, %123 ile Bangladeş, %122 ile Endonezya, %110 ile Çin’de tespit edilmiştir.

Savunma harcamalarının artması, savunma teçhizatına olan yüksek talep ve savunma sanayinin bazı kesimlerindeki 
güçlü yerel üretim kabiliyetleri Ukrayna’nın savunma sektörünü geliştirmiştir. Ancak, savunma sektöründeki yolsuzluk, 
sınırlı yatırım açıklığı ve şeffaf olmayan yönetişim gibi faktörler, sektörün genel performansına ağırlık vermektedir. 
Savunma ekipmanı için yurt içinde güçlü talep, sektörün yapısı ve satın alma süreçlerindeki gelişmelerin yanı sıra 
artan uluslararası savunma sanayi işbirliği ve ticaret bağları, Ukrayna savunma üreticilerinin daha uzun vadede 
faydalanmasına yardımcı olacaktır.

2018 bütçesinde, savunma ve güvenlik için 163,3 milyar UAH (yaklaşık 6,26 milyar dolar), 2017’ye göre 20 milyar UAH fazla 
tahsis edilmiştir. Savunma Bakanlığı’nın finansmanı 83,3 milyar UAH (yaklaşık 3,2 milyar dolar) olarak planlanmıştır. 
600 milyon Dolar’dan fazla silah ve askeri teçhizat alımı ve modernizasyonu için gitmektedir ( 2017 yılına göre %65,7 
büyüme. ). İçişleri Bakanlığı’nın finansmanı 2,4 milyar dolara ulaşacaktır.

Son yıllarda, bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında, birçok Ukrayna silahlı kuvvetleri satın alımı müttefiklerle birlikte 
askeri yardım programları aracılığıyla organize edilmiştir. Ukrayna’ya savunma ekipmanlarının tedarikçileri ABD ve 
İngiltere’dir. Ukrayna, devlete ait UkrOboronProm (UOP) şirketi içinde kümelenmeler yaratan ve UOP’un yönetim 
verimliliğini iyileştiren bir savunma sanayi reformu yürütmektedir. Ayrıca, savunma mallarının ithalat ve ihracatına 
çeşitli mülkiyet biçimlerindeki işletmelere ihracat ve ithalat yetkisi verilmesi amacıyla mevzuat hazırlanmıştır. 2018 
sonbaharında beklenen bu yasaların onaylanması, UOP şemsiyesi içinde devlete ait özel ihracatçıların uzun zamandır 
devam eden tekellerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerine başlıca savunma ve askeri teçhizat tedarikçileri, 2010 yılında kurulan devlete ait 
UkrOboronProm (UOP) şirketi ve gittikçe artan sayıda özel teşebbüslerdir. 2016 yılında, UOP yaklaşık 97,7 milyon dolar 
kar ve 1,1 milyar dolar net gelir bildirmiştir.

Ukrayna’nın, Rusya’nın savunma ve askeri teçhizatına olan bağımlılığını azaltma ihtiyacı nedeniyle, GOU, ABD ve diğer 
Batı ülkelerinden ekipman satın alarak ekipman tedarikini çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Rusya pazarı, tarihsel 
olarak Ukrayna savunma parçaları ihracatının büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve şu anda Ukrayna savunma şirketleri, 
Ortadoğu ve Asya’ya odaklanarak, sanayi işbirliğini ve diğer ülkelere yapılan ihracatı güçlendirmek için çalışmaktadır. 
Ukrayna savunma üreticileri, yer ve havacılık gibi segmentlerde önemli yeteneklere sahip olduklarından ve teknoloji 
transferinde uluslararası pazardaki diğer oyunculardan daha az kısıtlama ile karşı karşıya kaldıklarından, kendi 
savunma endüstrilerini geliştirmek ve genişletmek isteyen ülkeler için cazip bir ortaktır. Bu süreci kolaylaştırmak için, 
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Temmuz 2016’da Ukrayna parlamentosu, Ukrayna uçak üreticilerinin uluslararası ortak girişimlere (JV’ler) girmesini ve 
yurtdışında ekipman üretmesini sağlayan düzenlemeyi kabul etmiştir.

Ukrayna’nın savunma endüstrisinde acil ihtiyaçlarından bazıları;

Ukrayna, ABD’yi dünya savunma sanayinde ve askeri ve çift kullanımlı ekipmanların uluslararası pazarında lider olarak 
tanımaktadır. GOU, ABD şirketleri ile aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde işbirliği yapmayı amaçlamaktadır:

Ortak projeler portföyünde uçak motorları, erken uyarı sistemleri, ilk yardım ve savaş alanı tahliye araçları, NATO 
uyumlu kendinden itmeli 155 mm silah sistemi, çelik zırh, AFV motorları, silah kontrol sistemleri yer almaktadır.

Potansiyel ihracat ve yatırımcılar, Ukrayna’nın çeşitli ABD ve uluslararası savunma satın alma programlarına 
erişebileceğini not etmelidir. Bunlar arasında ABD Dış Askeri Finansmanı (FMF), ABD Dış Askeri Satışları (FMS), ABD 
Doğrudan Ticari Satışları (DCS), 2014 ABD Kongre Ukrayna Özgürlük Destek Yasası, Avrupa Reasürans Girişimi ve NATO 
Güven Fonları sayılmaktadır.

Radyo haberleşme teçhizatı ve radyo-elektronik bileşenleri için bileşenler

Askeri araçlar için motorlar

Optik

ABD-Ukrayna üretim şirketlerinin ortak kurulması

ABD şirketleri ile taşeronluk

ABD şirketlerine doğrudan iş emirleri verilmesi

Ukrayna savunma şirketlerinde hisse senedi satışı 

Savunma şirketleri ile imtiyaz sözleşmeleri

Ukrayna savunma sanayi teşebbüsünün atölye çalışmalarını ve altyapısını 49 yıla kadar kiralama

Birkaç ABD ve Ukrayna savunma sanayi işletmesi arasında ABD-Ukrayna konsorsiyumlarının oluşturulması


