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Algemene inleiding 
 

In 2003-2004 werd een nieuw buitenlands beleid voor de EU voorgesteld: de European 

Neighbourhood Policy (ENP). Het voornaamste doel ervan was om de veiligheid in de EU en in de 

aangrenzende landen te bevorderen door de onderlinge banden te versterken. Volgens de Europese 

beleidsmakers zou de beste garantie voor vrede, veiligheid en langdurige welvaart geboden worden 

door politieke en economische ontwikkeling van de buurlanden. Als gevolg worden deze 

ontwikkelingsprocessen als belangrijk beschouwd en verkrijgen partnerlanden steun in hun 

hervormingen via het ENP. 

 

“Het beleid heeft tot doel een opwaartse spiraal te creëren door het bevorderen van goed 

bestuur, economische en sociale ontwikkeling, modernisering en hervormingen, door 

nieuwe en nauwere betrekkingen op basis van gedeelde of gemeenschappelijke belangen en 

waarden zoals goed bestuur, welvaart, stabiliteit en veiligheid, democratie, mensenrechten 

en de rechtsstaat, markteconomie en duurzame ontwikkeling alsmede hervormingen in 

belangrijke sectoren. Doordat zij profiteren van de economische integratie met de EU 

kunnen de buurlanden het welslagen van hun hervormingsprogramma's en hun economisch 

ontwikkelingsbeleid verbeteren. (...) Er bestaat een onderling verband tussen de 

hervormingen: om handel en investeringen te stimuleren moeten beide zijden hun 

vervoerdiensten en infrastructuurverbindingen versterken, terwijl sterkere justitiële en 

regelgevende systemen op hun beurt tot een beter bedrijfs- en investeringsklimaat zullen 

bijdragen.” (Europese Commissie, 2006) 

 

Sinds de introductie van het beleid werden reeds verscheidene onderzoeken gevoerd naar de 

effectiviteit van het beleid en hoe de samenwerking in de praktijk verliep. De klemtoon lag hierbij 

voornamelijk op de vraag of het beleid voldoende kracht had om een evolutie naar het EU-model af 

te dwingen zoals een toetreding tot de EU dit kan teweegbrengen. Dit onderzoek wil verder op deze 

vraag ingaan en stelt de vraag of deze politiek ook een invloed kan uitoefenen op de lokale 

bedrijfsomgeving en de beslissingen van investeerders.  

 

Deze masterproef zoekt dus naar de eventuele relatie tussen buitenlandse directe investeringen en 

internationale beleidsprogramma’s zoals het ENP. Het onderzoek legt zich toe op Oekraïne, omdat 

dit land tot nu toe het meest vooruitgang boekte in de toepassing van de bijhorende Actieplannen en 

als de beste leerling in de klas wordt beschouwd  (Schumylo, 2007).  
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Het ENP kan het bedrijfsleven in Oekraïne op twee manieren beïnvloeden: enerzijds kan zij de 

macro-omgeving verbeteren door instituties, rechtszekerheid, infrastructuur en economische 

integratie te verbeteren en anderzijds heeft zij het oog op de integratie van markten en de creatie 

van vrijhandelsakkoorden. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate de macro-

omgeving belangrijk is in de investeringsbeslissing en of het beleid van de EU deze omgeving 

actief kan verbeteren. Daarnaast wordt ook gekeken of de creatie van een vrijhandelsakkoord 

nieuwe investeringsopportuniteiten creëert. 

 

Deze masterproef is opgebouwd uit een vier delen. In het eerste hoofdstuk wordt algemene 

achtergrondinformatie over Oekraïne gegeven en worden de handelsrelaties met de wereld 

toegelicht. Deze informatie belicht de huidige situatie in het land en geeft weer welke de 

belangrijkste handelspartners en producten zijn. Hierna komen de directe buitenlandse 

investeringen aan bod: er worden enkele definities gegeven en op basis van het eclectisch 

paradigma van Dunning worden investeringsstromen in Oekraïne verklaard. Het derde hoofdstuk 

concentreert zich op het ENP en probeert deze relaties en de werking ervan uiteen te zetten. In het 

laatste hoofdstuk komen de thema’s van alle voorgaande hoofdstukken samen en komt ook het 

onderzoek aan bod. De relatie tussen het ENP en FDI-stromen wordt onderzocht en de belangrijkste 

beleidsdomeinen voor ondernemers binnen het ENP worden aangehaald. Op basis van deze analyse 

kan achterhaald worden welke rol het ENP eventueel kan spelen om de lokale bedrijfsomgeving te 

verbeteren en welke daarbij de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn.  
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Hoofdstuk 1 Landeninformatie Oekraïne 
 

1.  Algemeen 
 

Oekraïne situeert zich in Oost-Europa, ten noorden van de Zwarte Zee en wordt begrensd door 

Rusland, , Polen, Slowakije, Hongarije, Wit-Rusland, Roemenië en Moldavië. Indien Rusland 

buiten beschouwing wordt gelaten is het met een oppervlakte van 603.550 vierkante kilometer het 

grootste land van Europa. Op deze oppervlakte wonen meer dan 45 miljoen inwoners, waarmee het 

land een bevolking vertegenwoordigt dat gelijk staat aan 10 percent van de EU-bevolking.  

 

De landengroep waartoe Oekraïne behoort is ontstaan na de val van de Sovjetunie. Een aantal van 

de voormalige lidstaten van de unie hadden een vrij gelijkaardige achtergrond en werden herenigd 

in de term ‘Commonwealth of Independent States’ (CIS). Voor de uitbreidingen van 2004 en 2007 

plaatsvonden, was de relatie tussen de EU en de CIS-landen vrij beperkt. De EU-15 had 

voornamelijk interesse de energievoorraden van Rusland en werd de relatie met de CIS-landen 

beperkt. Sinds de grenzen van de EU opschoven naar het oosten en het zuidoosten door de 

uitbreidingen, werd de landengroep een belangrijke politieke en economische partner en grenzen 

Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië nu rechtstreeks aan de Unie.  

 

1.1.Politiek 

1.1.1 Bestuurlijke indeling 
Sinds 1991 is Oekraïne een onafhankelijke republiek die administratief onderverdeeld is in 24 

regio's (oblasts), 2 administratief onafhankelijke steden en een autonome republiek. De 

onafhankelijke steden zijn Kiev en Sevastopol en het zuidelijke Crimea wordt als autonome 

republiek bestuurd. Een gedetailleerde kaart van Ukraine wordt weergegeven in bijlage I. 

(CIA World Factbook, 2011) 

 

1.1.2 Staatsinrichting 
Het Oekraïense staatshoofd is de president en wordt om de vijf jaar verkozen door het volk. 

De huidige president werd verkozen in 2010 en is Viktor Yanukovych.   
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De wetgevende macht ligt bij het Parlement, de Verkhovna Rada. Dit zijn de 

vertegenwoordigers van het volk en worden elke vier jaar verkozen. De laatste verkiezing 

vond plaats in 2010. (Commission of the European Communities, 2004) 

 

De uitvoerende macht ligt bij het ‘Kabinet van Ministers’. Deze wordt geleid door de eerste 

minister, Mykola Azarov. Sinds 2006 vonden een aantal verschuivingen plaats in 

machtsdeling om meer bevoegdheden toe te kennen aan het parlement. Waardoor zowel het 

parlement als de president nieuwe wetgeving kon initiëren (PwC, 2007). In 2010 werd deze 

wetgeving echter grotendeels herroepen waardoor de macht opnieuw sterk geconcentreerd ligt 

bij de president (Europese Commissie, 2011d) 

 

Door een gebrek aan duidelijkheid over de grondwettelijke machtsdeling ging deze 

verschuiving van een presidentiele naar een parlementaire republiek gepaard met een 

politieke machtsstrijd. Onder Yushchenko heerste een politieke machtscrisis waarbij de 

premier maar liefst vier keer veranderde over een periode van vijf jaar.  
	  
	  

1.1.3 De Oranjerevolutie 
Na jarenlange Russische overheersing staat Oekraïne voor een dilemma: kiest het land voor 

een pro-Russisch of pro-Europees beleid? Tot op heden bevindt Oekraïne zich in deze 

tweestrijd en zijn de meningen in het land verdeeld (Boytsun, 2011). De Russische invloed is 

het sterkst in de oostelijke regio’s doordat de Russische minderheid die 20 percent van de 

Oekraïense bevolking uitmaakt, hier geconcentreerd is. De westelijke regio’s daarentegen 

volgen het Europese model en zoeken zoveel mogelijk aansluiting met de EU. De grillige 

politieke voorkeur reflecteert zich eveneens in de recente politieke geschiedenis van het land. 

 

Eind 2004 vonden verkiezingen plaats waarbij twee kandidaten ongeveer 40 percent van de 

stemmen behaalden. De ene kandidaat, Yanukovych, stond erom bekend pro-Russisch te zijn 

terwijl de andere, Yushchenko, zich voornamelijk naar het Westen richtte. Viktor 

Yanukovych kon de verkiezingen winnen door allerlei oneerlijke praktijken toe te passen, 

maar Yushchenko legde zich niet neer bij zijn verlies en betwistte de uitkomst. Yushchenko 

werd hierin gesteund door de internationale gemeenschap en het Oekraïense volk en na 

grootschalige protesten, stakingen en demonstraties werd uiteindelijk een tweede 

verkiezingsronde ingevoerd die Yushchenco overtuigend won. Doordat de demonstranten 

gehuld waren in oranje, staat dit proces ook bekend als de Oranjerevolutie.  
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Hoewel Yushchenko 6 jaar president bleef, was het land na de Oranjerevolutie voortdurend in 

politieke crisis vanwege de onduidelijke machtsverdeling. Een ander probleem waar het land 

mee te kampen kreeg, waren de herhaaldelijke conflicten met Rusland. Het beleid onder 

Yushchenko richtte zich meer naar het Westen en keerde zich in internationale conflicten 

tegen Rusland waardoor het herhaaldelijk tot een gasoorlog kwam waarin Rusland de 

energiekraan naar Oekraïne en Europa dichtdraaide.  

 

1.1.4 Recente politieke geschiedenis 
In de verkiezingen van 2010 was het politieke tij gekeerd en behaalde Yanukovych een 

verassende overwinning. Sinds zijn overwinning wil het land een neutraal statuut nastreven; 

kort na zijn verkiezing communiceerde de president dat Oekraïne onafhankelijk wenst te 

blijven om zo een evenwichtige relatie uit te bouwen met Rusland en Europa. Deze wens 

bemoeilijkt soms de vooruitgang van het land en zorgt voor de totstandkoming van 

wisselvallige, soms tegenstrijdige, wetgeving. Deze onzekerheid in de omgeving zorgt ervoor 

dat het landenrisico van Oekraïne verhoogd wordt en ontmoedigt investeringen. Anderzijds is 

Oekraïne een te groot land met te veel mogelijkheden om gewoon een vazalstaat van Rusland 

of Europa te worden. 
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1.2.Economie 

1.2.1 Algemeen 
Na een sterke economische terugval bij de onafhankelijkheid zette Oekraïne jarenlang mooie 

groeicijfers neer; van 2002 tot 2007 groeide het BBP gemiddeld met 6,7 percent. Het land 

wist nog een positieve groei neer te zetten in 2008, maar door de economische crisis ontstond 

een trendbreuk. De negatieve groei van 15,1 percent in 2009 bracht Oekraïne terug naar een 

BBP van € 84,2 miljard en een BBP per hoofd van € 1.841,6. Na jarenlang een vaste 

wisselkoers met de dollar volgehouden te hebben, moest de Hryvnia deze koers loslaten en 

deprecieerde de munt snel. In diezelfde periode kromp de industriële productie met maar liefst 

21,9 percent. De zwaarste daling was terug te vinden in de machinebouw, waar de sectorale 

output met maar liefst 45 percent daalde tegenover 2008. (European Commission Occasional 

papers, 2010) 

 

De vergelijking van de economisch groei van Oekraïne met de andere CIS-landen wordt 

uitgezet in grafiek 1. Uit deze grafiek kan afgeleid worden dat de economische groei in 

Oekraïne veel grotere schokken vertoont en dat het land harder getroffen werd door de 

financiële crisis dan de andere CIS-landen. De directe oorzaak voor deze daling in het BBP 

ligt in de verzwakking van buitenlandse investeringen en een lagere binnenlandse vraag, die 

op hun beurt beïnvloed werden door de lagere beschikbaarheid van kapitaal.  

 

 

Grafiek 1: Jaarlijkse groei van het BBP over 2002 tot 2009 

 
(* representeert een schatting) 
Bron: IMF World Economic Outlook Database (2010), 26 februari 2011, geraadpleegd uit: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx  
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Oekraïne is een netto-importeur en heeft een negatieve handelsbalans. Er dient opgemerkt te 

worden dat de handelsbalans de afgelopen jaren verbeterde: over de periode 2007 – 2009 

werd het handelsverschil steeds kleiner. De daling is echter niet het gevolg van een hogere 

export, maar van een recessie en wijst dus niet op een verbeterde competitieve positie.  

 

Het land had in 2009 een aandeel van 0,5 percent in de wereldimporten en een aandeel van 

0,4 percent in de wereldexporten. Toegespitst op de relaties met de Europese Unie had het 

land in 2009 een netto-exporteur en had het een aandeel van 0,7 percent in de extra-EU 

importen en een aandeel van 1,3 percent in de extra-EU exporten (Europese Commissie, 

2010). 

 

1.2.2 De gevolgen van de financiële crisis 
Sectoren zoals de machinebouw en de productie van bouwmaterialen werden zwaar getroffen 

door de financiële crisis, maar het grootste probleem was dat de prijzen van het belangrijkste 

exportproduct, staal, ineenstortten. De totale buitenlandse handel daalde aanzienlijk: de 

import daalde met zo’n 60 percent de export met bijna 40 percent (FIT, 2011). 

 

“Door de weinig gediversifieerde exportpositie van Oekraïne is het land in grote mate 

afhankelijk van zijn staalindustrie. Doordat de wereldwijde staalprijzen en de vraag 

naar staal in elkaar stuikten, zagen de Oekraïense staalbedrijven hun inkomsten fors 

teruglopen en verslechterde de Oekraïense exportpositie dramatisch. Tegelijk zag 

Oekraïne de prijzen van zijn geïmporteerde gas opnieuw stijgen. Oekraïne wist het 

totale, geïmporteerde gasvolume min of meer constant houden, maar door de 

jaarlijkse prijsstijgingen werd de totale import duurder.” Delcredere, 2009 

 

Een ander probleem was de depreciatie van de lokale munt, de Hryvnia (UAH), door het 

loslaten van de vaste wisselkoers tegenvoer de dollar in 2008. Als gevolg deprecieerde de 

munt tegenover de dollar en de euro en verloren consumenten hun vertrouwen in de munt. 

Hierdoor nam de waarde van de munt nog sterker af en konden de exporten niet meer volgen. 

Tussen september 2008 en februari 2010 is de Hryvnia 70 percent van zijn waarde verloren 

tegenover de dollar en 66 percent van tegenover de euro waardoor de importen heel duur 

geworden zijn en het land in recessie verkeerde. 
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Investeerders verloren hun vertrouwen in de regio en haalden hun kapitaal terug. Meerdere 

malen leidde dit ertoe dat het IMF financiële middelen verleende om een grootschalige crisis 

af te wenden. In oktober 2008 werd een lening van 12,3 miljard euro goedgekeurd in ruil voor 

de belofte dat economische hervormingen doorgevoerd zouden worden. Hiervan werd een 

derde nooit uitgekeerd door onenigheid tussen het IMF en de Oekraïense regering over het 

bedrag van het begrotingstekort. In 2010 werd met de nieuwe president opnieuw tot een 

akkoord gekomen over een lening van 11,66 miljard euro om de economische heropleving te 

versnellen (De Morgen, 2011). De evolutie van de groei van het BBP, de inflatie en de 

werkloosheid tijdens de financiële crisis worden tegen elkaar afgezet in grafiek 2.  

 

Grafiek 2: Evolutie van de economische indicatoren in Oekraïne 

 
Bron: Flanders Investment and Trade (2010), Landendossier Oekraïne, s.l., 57 blz. 
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De bevolking van Oekraïne bestond in 2010 uit 45,8 miljoen inwoners en vertegenwoordigt  

hiermee 4 miljoen inwoners minder dan in 2000 (Eurostat, 2011). De VN voorspelt dat deze 

dalende trend zich zal doorzetten en dat de Oekraïense bevolking in 2030 uit slechts 39 

miljoen mensen zal bestaan. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de trage natuurlijke 

bevolkingsgroei, de verslechterde gezondheidszorg en emigratie. De bevolkingspiramide voor 

2010 wordt weergegeven in bijlage II. 

 

In 2001 was de etnische oorsprong van de bevolking samengesteld voor 77,8 percent uit 
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1.3.2 Godsdienst 
Tussen de verschillende bevolkingsgroepen heerst een relatief grote godsdienstige eenheid: 

76,5 percent behoort tot de orthodoxe kerk. Daarnaast vinden we in Oekraïne ook katholieken, 

protestanten en joden terug. Deze religieuze eenheid heeft een positieve invloed op het 

investeringsklimaat: ondernemers hoeven zich namelijk geen zorgen over godsdienstige 

geschillen te maken. (CIA World Factbook, 2011) 

 

1.3.3 Welvaart 
Het gemiddelde inkomen per maand in 2009 bedroeg 1.900 UAH; dit komt ongeveer overeen 

met 250 dollar. Door de grote verscheidenheid tussen de inkomens in de steden en het 

platteland kan een werknemer in Kiev tot drie maal zoveel verdienen als het gemiddelde 

inkomen (IMF World Economic Outlook Database, 2010). 

 

Oekraïne komt op de 69e plaats in de wereldranglijst naar HDI-index. Deze index wordt 

samengesteld op basis van de levensverwachting, de scholingsgraad en het gemiddeld 

inkomen. Gedurende de transitie naar een markteconomie daalde de indicator sterk, maar in 

recente jaren herstelde de waarde van de indicator zich. Vandaag is de indicator terug op 

hetzelfde niveau als voor de val van de USSR. De evolutie en samenstelling van de HDI-

index wordt weergegeven in grafiek 3 en 4.  

 

Grafiek 3: Vergelijking en evolutie van de HDI-index in Oekraïne 1980 - 2010 

 
Bron: UNDP (2011), “International Human Development Indicators”, 2 februari 2011 uit: 
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/UKR.html 
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Grafiek 4: Samenstelling HDI-index Oekraïne in 2010 

 
Bron: UNDP (2011), “International Human Development Indicators”, 2 februari 2011 uit: 
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/UKR.html 

 
 

1.3.4 Taal 
De officiële taal is Oekraïens en voor 67 percent van de bevolking is dit de moedertaal. 

Russisch is de tweede meest voorkomende taal en is de moedertaal van 24 percent van de 

inwoners. In de bedrijfswereld wordt soms Engels gesproken, maar om vlot zaken te doen en 

zeker om een netwerk te kunnen uitbouwen is de beheersing van Oekraïens en Russisch een 

vereiste (Sabbe, 2011).  

 
 

1.4. Juridische omgeving 
Sinds 1995 werd een grote hoeveelheid aan wetgeving ontworpen en werden hervormingen 

doorgevoerd om het probleem van corruptie te bestrijden. Deze hervormingen kwamen met de hulp 

van de EU tot stand onder het ‘EC Council of Europe Joint Programme’ en werden gefinancierd 

door het ‘European Initiative for Democratic and Human Rights’. Onder deze programma’s werden 

de structuur van de gerechtshoven herzien en werden rechters bijgeschoold. In 2010 werd geen 

vooruitgang geboekt en werd de anti-corruptie regelgeving van 2009 afgeschaft. (Europese 

Commissie, 2004; Europese Commissie, 2011d) 

 

Hoewel het systeem veel verbeterde, bestaan er nog steeds vele problemen doordat hervormingen 

de focus vooral leggen op hogere gerechtshoven. De lagere hoven blijven uit het vizier van de 

hervormingen en worden bovendien ondergefinancierd waardoor ze vatbaar zijn voor omkoperij. 

Een andere oorzaak voor problemen is de aanstelling van onervaren of ongeschoolde rechters en 

juristen die niet over de nodige kennis beschikken om uitspraken te maken in complexe situaties. 

(PWC, 2010) 
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Problemen waarmee bedrijven te maken krijgen, liggen vaak in de sovjettraditie en in de bijhorende 

corruptie. Beslissingen die genomen worden in een gerechtshof of contractuele clausules met 

betrekking tot de bevoegde gerechtshoven en beslissingen uit buitenlandse rechtshoven worden niet 

altijd erkend of uitgevoerd. Hetzelfde probleem geldt voor bepalingen omtrent en uitspraken die tot 

stand gekomen zijn in arbitrage. (Political Risk Services, 2010) 

 

De rechtsonzekerheid in Oekraïne is groot en wetgevingen zijn niet altijd consistent met elkaar. In 

het landenrapport van Political Right Services (2010) wordt dit aangetoond met een voorbeeld: het 

burgerlijk recht garandeert een bescherming van het eigendomsrecht, contractrecht en het 

ondernemersrecht, maar dit wordt tegengesproken in het handelsrecht dat een bevoorrechte positie 

voor de overheid voorziet in alle economische activiteiten.  

 

Het onbetrouwbare rechtssysteem, de onvoorspelbaarheid van rechtsspraak en de corruptie blijven 

een van de grootste problemen waarmee buitenlandse ondernemers in Oekraïne mee te maken 

krijgen.  (PWC, 2010) 

 

 

1.5. Natuurlijke omgeving 
Oekraïne is wereldwijd bekend voor haar vruchtbare gronden. Tijdens de communistische periode 

was het land de graanschuur van de USSR. Hoewel deze nauwe focus het land een moeilijke 

transitie bezorgde, kunnen de vruchtbare, zwarte gronden een troef zijn voor toekomstige 

buitenlandse investeringen.  

 

Volgens de ‘Food and Agricultural Organisation’, een specifieke afdeling van de Verenigde Naties 

beslaat Oekraïne een oppervlakte van 603.550 km2 waarvan maar liefst 412.660 km2 

landbouwgrond is. Een bijkomende troef is dat veel van deze gronden braak liggen en niet in 

gebruik genomen zijn. De gewassen die op deze landen worden geteeld, hebben een aandeel van 9,8 

percent in de totale nationale exportwaarde en zorgen voor een tewerkstelling van 16 percent van de 

bevolking. De belangrijkste voedingsgewassen voor de export in waarde en in ton worden 

weergegeven in grafiek 5.   
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Grafiek 5: Top-10 van geëxporteerde landbouwproducten naar waarde in 2008 

 
Bron: Food And Agriculture Organization Of The United Nations (2011), “FAOSTAT”, 26 februari 2011 
geraadpleegd uit: http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=230 
 

 

1.6.Infrastructuur 
De aanwezige infrastructuur in een land is een belangrijke determinant voor investeringen; het 

bepaalt immers de efficiëntie waarmee bedrijven tewerk kunnen gaan. In Oekraïne zijn de 

belangrijkste vervoersmodi het vervoer over spoor, het transport in pijpleidingen en vervolgens de 

wegtransporten. Samen haalden deze categorieën een aandeel van meer dan 97 percent van de totale 

hoeveelheid vervoerde goederen in 2009.  

 

De slechte staat van de wegen verklaart waarom het wegvervoer slechts op de derde plaats komt. 

De zeevaart en het luchtvervoer zijn minder belangrijk: in 2009 haalden ze een respectievelijk 

aandeel van 2,69 percent en 0,01 percent (CIA World Factbook, 2011). 
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Om de stromen uit de private sector te kunnen ondersteunen, moet Oekraïne over een uitgebreide 

infrastructuur beschikken. De afgelopen jaren werd er echter te weinig geïnvesteerd in deze 

publieke voorzieningen, waardoor de kwaliteit ervan snel vermindert (Wereldbank, 2010). Dit legt 

eveneens beperkingen op aan het bedrijfsleven: 1,5 percent van de ondervraagde managers geeft 

aan dat het tekort aan infrastructuur de grootste hinderpaal is bij zakendoen in Oekraïne (World 

Economic Forum, 2011). In het kader van het EK voetbal in 2012 worden nu wel nieuwe werken 

gepland en gerealiseerd om dit grootschalige evenement mogelijk te maken.  

 

 

2.Overzicht van de handel 

2.1. De belangrijkste handelspartners 
Door de ligging van het land kunnen we verwachten dat voornamelijk Rusland en de Europese Unie 

een belangrijk aandeel in de export en import van Oekraïne zullen hebben. Dit beeld klopt met de 

realiteit. In 2008 en 2009 haalde de EU Rusland in als belangrijkste handelspartner, zowel voor de 

import als voor de export. Opvallend is dat het relatieve aandeel van China in de handel snel stijgt. 

De voornaamste oorzaak voor deze opmars is de sterke invloed van de financiële crisis op Europa 

en Rusland. De verdeling en de evolutie van de export en import worden weergegeven in grafiek 6 

en 7. Een weergave op kaart zit bijgesloten in bijlage III.  

 
 

Grafiek 6: Overzicht van de belangrijkste exportbestemmingen in 2008 en 2009 

  
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Grafiek 7: Overzicht van de belangrijkste importlanden in 2008 en 2009 

  
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx 
 

 

2.2.De totale exportwaarde 
In de periode 2005 – 2008 steeg de exportwaarde van Oekraïne van 27,5 miljoen euro naar 45,5 

miljoen euro. Onder invloed van de financiële crisis daalde de export in 2009 opnieuw met 37 

percent tot een waarde van 28,5 miljoen euro. Deze evolutie wordt weergegeven in grafiek 8. Uit 

deze grafiek kan opgemerkt worden dat het aandeel van Rusland en de EU in de Oekraïense export 

steeds dicht bij elkaar lag. 

 

Grafiek 8: Evolutie van de Oekraïense export van 2005 – 2008  

 
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx  
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2.3.De voornaamste exportproducten 
De belangrijkste comparatieve voordelen van Oekraïne zijn de aanwezigheid van vruchtbare 

gronden, ijzerertsen en de doorvoer van gas en energie naar andere landen. Dit wordt gereflecteerd 

in de export door een hoog aandeel van deze productcategorieën. Naar relatief aandeel waren de 

belangrijkste exportproducten in 2009: ijzer en staal, granen en machines. Dit wordt grafisch 

weergegeven in grafiek 9. 
 
 
 
Grafiek 9: Overzicht van de belangrijkste exportproducten in 2009 

 
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx  
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exportwaarde bedroeg hierna 32 miljoen euro.  De evolutie van de totale importwaarde wordt 

weergegeven in grafiek 10. 
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Grafiek 10: Evolutie van de Oekraïense import van 2005 – 2008  

 
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx  
 

 

2.5.De belangrijkste importproducten 
Een derde van de importenwaarde bestaat uit producten uit de categorie minerale brandstoffen en 

afgeleide producten waarvan het grootste deel ruwe petroleum is. Oekraïne is een netto-importeur 

van fossiele brandstoffen en energie. De top-3 van belangrijkste importproducten wordt 

vervolledigd door machines en elektronische onderdelen. Samen vertegenwoordigen deze 

productcategorieën bijna de helft van de importwaarde. Een overzicht wordt geboden in grafiek 11. 

 

 

Grafiek 11: Overzicht van de belangrijkste importproducten in 2009 

Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit: http://www.trademap.org/Index.aspx  
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3.Besluit 
Oekraïne is een land waarvan de recente geschiedenis vrij turbulent was: zowel op vlak van 

machtsverdeling als op vlak van oriëntatie zijn veel politieke verschuivingen opgetreden. Ook op 

economisch gebied, traden vele schommelingen op en varieerde het investeringsklimaat en de groei 

van het BBP per jaar sterk. De voornaamste oorzaken voor deze bewegingen zijn de financiële 

crisis en de opkomst en afbrokkeling van de Oranjerevolutie. Deze cycliciteit in de omgeving en in 

de wetgeving zorgen ervoor dat het risico voor investeerders stijgt. Toch heeft het land enkele grote 

troeven: zo zijn er bijvoorbeeld nog vele hoog renderende landbouwgronden aan een vrij goedkope 

prijs beschikbaar.  

 

In betrekking tot de handel is de belangrijkste handelspartner voor de export Rusland. Voor de 

import is dit de EU. De aandelen van beide landen liggen zowel voor de import als voor de export 

heel dicht bij elkaar. Het belangrijkste exportproduct van Oekraïne is de categorie ‘ijzer en staal’, 

deze neemt meer dan een vierde van de export in beslag. De import bestaat voor bijna een derde uit 

‘minerale brandstoffen, oliën en gedestilleerde producten.’  

 

De huidige handelsrelaties reflecteren wat de huidige stand van lokale economische ontwikkeling is 

en bieden belangrijke informatie voor investeerders. Hoe deze informatie gebruikt wordt en of deze 

zal leiden tot een eventuele investeringsbeslissing komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 2 Directe buitenlandse investeringen 
 

1. Algemeen 
 

Bedrijven die nieuwe, buitenlandse markten willen aanboren, beschikken over een waaier van 

technieken om dit concreet aan te pakken. Exporteren (met of zonder tussenpersonen), franchising, 

joint ventures, participaties in bestaande bedrijven en greenfield investeringen behoren allemaal tot 

de mogelijkheden. Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen die voorhanden zijn, de 

ervaring en het doel zal een andere methode aangewend worden. Omdat deze paper handelt om de 

daadwerkelijke investeringen zal export als ingangsstrategie uitgesloten worden.  

 

1.1. Definities 
Wanneer bedrijven investeren in het buitenland zijn er twee mogelijke keuzes: een portfolio-

investering of een directe investering. Een portfolio-investering wordt aangegaan op korte of 

middellange termijn en is een beleggingsinstrument waarvan het hoofddoel winst is. Een directe 

investering of foreign direct investment (FDI) is een investering met het doel een belang te 

verkrijgen in een andere organisatie. Het hoofddoel ervan is op lange termijn controle uit te kunnen 

oefenen.  

 

In wat volgt, wordt enkel rekening gehouden met FDI. De OECD formuleert dit type investeringen 

als volgt: 

Foreign direct investment (FDI) is a category of investment that reflects the objective of 

establishing a lasting interest by a resident enterprise in one economy (direct investor) in an 

enterprise (direct investment enterprise) that is resident in an economy other than that of the 

direct investor. The lasting interest implies the existence of a long-term relationship between 

the direct investor and the direct investment enterprise and a significant degree of influence 

on the management of the enterprise. The direct or indirect ownership of 10% or more of 

the voting power of an enterprise resident in one economy by an investor resident in another 

economy is evidence of such a relationship. Some compilers may argue that in some cases 

an ownership of as little as 10% of the voting power may not lead to the exercise of any 

significant influence while on the other hand, an investor may own less than 10% but have 

an effective voice in the management. Nevertheless, the recommended methodology does not 

allow any qualification of the 10% threshold and recommends its strict application to 

ensure statistical consistency across countries. (OECD, 2008) 
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1.2.Soorten buitenlandse directe investeringen 
FDI kan ingedeeld worden op verschillende wijzen naargelang de vorm, de eigendomsparticipatie 

en de mate van integratie. (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2008) 

 

1.2.1 Indeling naar vorm 

In deze categorie vinden we enerzijds greenfield investeringen en anderzijds fusies en 

overnames terug. De greenfield investeringen zijn het populairst. (EDBR, 2009) Dit zijn 

projecten waarbij de investeerder een geheel nieuwe afdeling opbouwt waar voorheen nog 

geen economische activiteit plaatsvond. Er wordt dus gestart vanop een “groen veld”. Deze 

ingangsstrategie is voornamelijk populair omdat alle voorzieningen dan volledig voldoen aan 

de noden van de investeerder.  

 

Vervolgens komen de fusies en overnames. Dit zijn investeringen waarbij bedrijven een 

buitenlands belang verkrijgen door een overname of fusie van of met een buitenlands bedrijf. 

Soms komen deze investeringen tot stand door druk vanuit de markt: indien in bepaalde sector 

een hoge concurrentiedruk heerst, zal dit bedrijven aanzetten tot fusies en overnames om zo 

de concentratiegraad in de industrie te verhogen. Merk op dat deze vorm van investeringen 

vooral populair is in ontwikkelde economieën waar de stand van de technologie beter 

overeenstemt met de noden van de bedrijven (UNCTAD, 2009). 

 

1.2.2 Indeling naar eigendomsparticipatie 
Een volgende keuze die bedrijven moeten maken, is de mate waarin ze zelfstandig willen zijn 

of willen samenwerken met een lokale partner. Indien FDI onderverdeeld wordt naar 

eigendomsparticipatie vinden we de aandelenparticipatie, de directe investering in volledige 

eigendom en de joint venture terug. Deze keuze zal onmiddellijk de flexibiliteit en de 

kapitaalbehoefte van het project bepalen. (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2008) 

 

De aandelenparticipatie is een vorm van FDI waarbij aandelen van een buitenlands bedrijf 

verworven worden. Vanaf meer dan 10 percent van de aandelen in het bezit zijn van één 

bedrijf, kan gesproken worden over FDI. Het spreekt voor zich dat de mate van controle 

gecorreleerd is met de aandelenparticipatie. Wanneer de buitenlandse investering voor 100 

percent in handen is van de investeerder, heeft hij volledige controle over de onderneming. In 

dit geval spreekt men van een directe investering in volledige eigendom. 
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Een buitenlandse investering brengt veel risico’s met zich mee, waardoor er een noodzaak is 

aan veel ervaring en knowhow. Soms kan een lokale partner die hierover beschikt een 

belangrijk competitief voordeel vormen. In dit geval wordt een joint venture aangegaan. 

Hierbij creëren twee of meerdere bedrijven een nieuwe juridische entiteit waarin zij 

samenwerken en het risico delen op basis van gedeelde middelen en kennis. (Cavusgil, Knight, 

& Riesenberger, 2008) 

 

1.2.3 Indeling naar mate van integratie 
In dit deze klassering worden de horizontale en verticale FDI onderscheidden. Om dit 

onderscheid te maken, wordt onderzocht hoe de investering geïntegreerd kan worden in de 

waardeketen van het bedrijf.  

 

Verticale integratie wijst op de verwerving van een nieuwe activiteit of dienst. Een activiteit 

die vroeger werd uitbesteed, wordt nu intern verzorgt waardoor een leverancier uitgeschakeld 

wordt of het bedrijf dichter bij de klant komt te staan. 

 

Indien een bedrijf investeert in dezelfde stap van waardeketen als waarin het nu actief is, wijst 

dit op horizontale integratie. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het productengamma 

of het aanboren van nieuwe markten. 

 

 

1.3. Motieven voor buitenlandse directe investeringen 
Om na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van een land zoals Oekraïne inzake 

investeringsopportuniteiten, is het belangrijk om stil te staan bij de oorzaken voor internationalisatie. 

Volgens het eclectisch paradigma (Dunning, 1992) wordt de geografische en industriële compositie 

van een bedrijf beïnvloed door drie sub-paradigma’s: eigenaarschap, lokale opportuniteiten en de 

integratiemogelijkheden.  

 

Hierbij betekent eigenaarschap dat een buitenlandse investering kan bijdragen tot het competitieve 

voordeel van het moederbedrijf. Het tweede sub-paradigma, de lokale opportuniteiten, wordt 

bepaald door de aanwezigheid van immobiele natuurlijke of gecreëerde voordelen. Zo zal de 

aanwezigheid van grondstoffen en ertsen allerlei ontginnende bedrijven aantrekken. Het laatste sub-

paradigma evalueert of een investering een strategische meerwaarde kan leveren binnen het huidige 

portfolio. Indien dit niet het geval is, zal men –of zou men moeten- afzien van de investering.  
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Op basis van deze sub-paradigma’s en de mate waarin ze spelen, onderscheid Dunning 4 types FDI: 

1. Marktzoekende investeringen 

2. Resource-zoekende investeringen 

3. Efficiëntie-zoekende investeringen 

4. Strategische investeringen 

 

“Market-seeking” investeringen zullen aangetrokken worden door het afzetgebied, de groei van het 

BBP en de hoogte van het inkomen. Een mogelijke drijfveer voor deze zoektocht naar nieuwe 

afzetmarkten is de verzadiging van de thuismarkt. Bedrijven uit ontwikkelde landen die meestal 

(dure) luxegoederen produceren zullen echter pas investeren als ze voldoende klanten kunnen 

bereiken om hun vaste kost te kunnen dekken. De relatie tussen het aantal market-seeking 

investeringen en het inkomen is recht evenredig: het inkomen bepaalt namelijk de koopkracht van 

de inwonende burgers en zal determineren of er een afzetmarkt is. (Dunning, 1992) 

 

De tweede vorm van investeringen, “resource-seeking” investeringen, zullen gedreven worden door 

de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen zoals bijvoorbeeld ertsen en mineralen, maar 

hieronder kunnen we ook goedkope of geschoolde werkkrachten verstaan. (Dunning, 1992) 

 

Een derde mogelijke drijfveer is “efficiency-seeking”. Dit soort investeringen zal plaatsvinden als 

men door verschillende factorprijzen voordeel kan halen uit de verspreiding van activiteiten. Een 

voorbeeld hierbij is een multinational die haar arbeidsintensieve productieprocessen verhuist naar 

lagelonenlanden, maar haar kenniscentrum met activiteiten zoals R&D (Research and 

Development) in het thuisland bewaart. (Dunning, 1992) 

 

Wanneer investeringen aangegaan worden om strategische redenen, omdat ze de waarde of de 

competitieve voordelen van de investeerder verhogen of die van de concurrent verkleinen, gaat het 

om strategische investeringen. Deze investeringen worden gemaakt om de lange-termijn winsten te 

garanderen door grote, sterke bedrijven of kleine ondernemingen met innovatieve producten over te 

nemen. (Dunning, 1992) 
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2.Buitenlandse investeringen in Oekraïne 

Sinds de Oranjerevolutie van 2004 werd de verbetering van het investeringsklimaat steeds 

opgenomen als een belangrijk punt in de economische agenda. Sindsdien zijn er enkele 

verbeteringen op papier doorgevoerd, maar zonder indrukwekkend resultaat.  De belangrijkste 

vooruitgang die geboekt werd, was ongetwijfeld het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie 

op 16 mei 2008. (Political Risk Services, 2010) 

 

2.1.Evolutie 
De FDI-instromen in Oekraïne vertonen opmerkelijke veranderingen sinds 2004. In de 

voorafgaande periode waren de instromen vrij stabiel, maar sinds de Oranjerevolutie van 2005 

groeiden de absolute instromen aanzienlijk: op één jaar groeiden deze met meer dan 300 percent. In 

2009 daalden de instromen sterk ten gevolge van de economische crisis. Deze tendens was terug te 

vinden in bijna alle CIS-landen. De evolutie van de FDI-instromen in Oekraïne sinds 2000 wordt 

grafisch weergegeven in grafiek 12. In 2010 kregen investeerders opnieuw vertrouwen in de regio 

en werd de positie opnieuw versterkt. (Earnst & Young, 2010) 

 
 
Grafiek 12: Evolutie van de FDI instromen in Oekraïne 

 
Bron: UNCTAD (2009), “UnctadStat”, geraadpleegd 26 februari 2011 uit 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx 

 

Hoewel Oekraïne in 2009 slechts een gering aandeel had in de totale FDI-instromen in de CIS-

landen, was dit een vrij goede prestatie. Van deze totale instromen ging namelijk een aandeel van 

maar liefst 62,84 percent naar Rusland waarvan de meerderheid gerelateerd is aan de aanwezigheid 

van energiebronnen. Op de tweede plaats volgde Kazakhstan met een aandeel van 20,53 percent. 

Oekraïne komt met een aandeel van 7,82 percent op de derde plaats binnen de CIS-landen. 

(Unctadstat, 2011) 
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2.2. Investeringen per sector 

De investeringsstromen per sector worden weergegeven in tabel 3. Hoewel het interessant is om te 

zien naar welke sectoren de investeringsstromen vloeien, dienen deze resultaten enkel als 

aanwijzing gebruikt te worden gezien de cijfers reeds uit 2008 dateren. Recentere cijfers werden 

niet teruggevonden.  

 

Tabel 1: Verdeling van FDI-stromen per sector in 2008 

Sector Aandeel van de sector in het FDI 

Vastgoed 35,2% 

Voedselproductie 17,1% 

Metallurgie en metaalbewerking 16,3% 

Ontginningsindustrie 11,5% 

Machinebouw 10,8% 

Chemische en petrochemische sector 9,2% 

Bron: Investukraine (2009), FDI in Ukraine: new approach, Kyiv, 24 blz. 

 

 

2.3. Privatiseringen 
Het privatiseringsproces kende een hoogtepunt in 2004 en sindsdien werden geen verdere 

privatiseringen doorgevoerd. De doorgevoerde privatiseringen kwamen vaak in handen van 

voorgeselecteerde bieders, die een bedrag boden dat ver onder de marktprijs lag. Sinds 2004 

worden er onderzoeken gevoerd en werden enkele privatiseringen zelfs herroepen. Vele bedrijven 

in Oekraïne zijn nog steeds in staatseigendom en werden geselecteerd om verkocht te worden aan 

private investeerders. Het gaat onder andere om een chemisch bedrijf, een telecombedrijf en enkele 

koolmijnen. Hoewel de verkoop van niet-strategische bedrijven open zou moeten zijn voor zowel 

binnen- als buitenlandse kopers, bestaat de kans dat Oekraïense en Russische bedrijven een sterk 

voordeel krijgen door het politieke spel beter mee te spelen. (Political Risk Services, 2010) 
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3.Competitiviteit van Oekraïne voor het aantrekken van buitenlandse investeringen 

 

“FDI is de meest geavanceerde en meest complexe strategie om een buitenlandse markt te 

benaderen en heeft vergaande gevolgen voor het moederbedrijf.” (vertaling van Cavusgil, Knight, 

& Riesenberger, 2008).  

 

De redenen waardoor bedrijven hiertoe overgaan kunnen zoals eerder aangetoond onderscheiden 

worden in vier categorieën: marktzoekende, resource-zoekende, efficiency-zoekende en strategische 

investeringen.  

 

In het onderzoek naar het relatieve belang van deze individuele motieven concludeerde Johnson 

(2006) uit zijn onderzoek dat voornamelijk marktzoekende en resource-zoekende investeringen 

belangrijk zijn in de CIS-landen. In deze landen zijn FDI-stromen voornamelijk markt- en resource 

gedreven. In de verdere bespreking worden enkel de eerste drie categorieën van investeringen 

besproken en worden de strategische investeringen buiten beschouwing gelaten omdat deze 

bedrijfsspecifiek zijn. 

 

3.1.Troeven voor marktzoekende investeringen 
Marktzoekende investeerders zijn op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor hun product. De oorzaak 

voor deze beweging kan zowel een push-effect zijn (negatieve ontwikkelingen in de thuismarkt) als 

een pull-effect (positieve ontwikkelingen in buitenlandse markten). (Cavusgil, Knight, & 

Riesenberger, 2008) 

 

De mate waarin marktzoekende investeringen plaatsvinden, zal bepaald worden door factoren zoals 

de marktgrootte, het inkomen per hoofd en de toekomstige marktgroei, maar eveneens door de 

toegang tot regionale en wereldmarkten (UNCTAD, 1998). Marktzoekende investeringen kunnen 

ook het gevolg zijn van een het minimum serviceniveau dat vereist is voor belangrijke leveranciers 

of klanten waardoor een buitenlandse vestiging noodzakelijk wordt. (Dunning, 1992). Dit motief is 

echter bedrijfsspecifiek en wordt niet verder toegelicht.  
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3.1.1 Marktgrootte, inkomen per hoofd en marktgroei 

De grootte van de binnenlandse afzetmarkt en de hoogte van het inkomen zullen het 

plaatselijke marktpotentieel bepalen. De eerste factor, de grootte van de afzetmarkt, wordt 

bepaald door de grootte van het land en het aantal inwoners in de afzetmarkt. De tweede 

factor, de hoogte van het inkomen, bepaalt samen met het prijsniveau de koopkracht van de 

inwoners. De koopkracht zal de vraag naar producten rechtstreeks beïnvloeden. Om te 

onderzoeken of Oekraïne aantrekkelijk is voor dit type van investeringen, worden deze 

factoren geanalyseerd. 

 

Aantal	  inwoners	  

In 2010 werd het aantal inwoners geschat op 45,8 miljoen inwoners. Hiermee is de populatie 

bijna even groot als 10 procent van de inwoners van de EU27 (Eurostat, 2011). Op zich vormt 

deze grote afzetmarkt een aantrekkingsfactor voor potentiële investeerders.  

 

Inkomens	  

De gemiddelde levensstandaard en het gemiddelde inkomen liggen in Oekraïne nog 

beduidend lager dan in westerse landen. In de grote steden liggen de lonen aanzienlijk hoger 

dan in de rest van het land. Volgens data van het ministerie van Statistiek bedroeg het 

gemiddelde salaris in Kiev in 2009 3.453 UAH of € 305,27 (1 EUR = 11.31 UAH op 21 

maart 2011), terwijl het gemiddelde loon over het land 2.297 UAH of € 203,11 bedroeg (The 

State Committee of Statistics, 2011). In grafiek 13 worden zij nog eens vergeleken met de 

nieuwe EU-lidstaten en de oude lidstaten. 

 

Hoewel de Gini-coëfficiënt van Oekraïne op gelijk niveau als Duitsland ligt, zijn er toch grote 

regionale ongelijkheden in de inkomensverdeling terug te vinden. Hierbij worden werknemers 

in landelijke gebieden benadeeld tegenover de werknemers in verstedelijkte gebieden (The 

World Bank, 2011). Bovendien worden deze cijfers vertekend door de grootschalige 

aanwezigheid van de schaduweconomie en de corruptie. Er kan besloten worden dat de 

binnenlandse vraag voornamelijk zal bestaan uit noodzakelijke goederen en dat de 

hoeveelheid luxeproducten relatief beperkt blijven tot de hogere sociale klassen. Investeerders 

die de lokale markt wensen te bedienen zullen zich voornamelijk over deze 

productcategorieën moeten ontfermen.  
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Grafiek 13: Gemiddelde maandlonen in 2009 

 
Bron: The State Committee of Statistics (2011), “Average wage by regions in 2010”, 1 maart 2011, 
geraadpleegd uit: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/reg_zp_m/reg_zpm10_u.htm 

 
 

Marktgroei	  

Het Vlaamse agentschap voor de exportbevordering schat dat de Oekraïense economie, na een 

scherpe terugval in 2009, zich de komende jaren zal herstellen. Voor 2010 wordt de groei van 

het BBP geraamd op 4,5 percent en voor de komende jaren verwacht men een jaarlijkse groei 

van ongeveer 4 percent. (FIT, 2011) 

 

3.1.2 Toegang tot regionale en wereldmarkten 
De toegang tot internationale markten en de openheid van een economie werden in 

verschillende onderzoeken gekenmerkt als een belangrijke oorzaak voor het aantrekken van 

FDI-stromen (Resmini 1999, Smarzynska and Wei 2002). Een hogere economische vrijheid 

kan FDI positief beïnvloeden op diverse manieren. Ten eerste is er meer marktpotentieel: 

vanuit het gastland kunnen niet enkel de binnenlandse consumenten maar ook de 

consumenten in de buurlanden bediend worden (Neuhaus, 2005). Deze investeringen worden 

lucratiever naarmate er meer handelsovereenkomsten gesloten worden en handelsbarrières 

verminderd of verwijderd worden (Neuhaus, 2005). 

 

Daarnaast is economische vrijheid ook belangrijk in de zin dat multilaterale onderhandelingen 

en de eventuele toetreding een vorm van economische integratie vertrouwen uitstralen naar 

investeerders. Zij hopen dat dit zal resulteren in economische en politieke stabiliteit en een 

betere bedrijfsomgeving (Neuhaus, 2005). Dit effect was sterk aanwezig bij de toetreding van 

de 10 nieuwe EU-lidstaten in 2004.  
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Economic	  Freedom	  Index	  

Jaarlijks stellen ‘The Heritage Foundation’ en ‘The Wall Street Journal’ de economic freedom 

index op. Dit is een ranking van 183 landen waarvan de score gebaseerd wordt op 10 

verschillende economische vrijheden. Voor Oekraïne worden deze samen met hun score 

weergegeven in tabel 2. 

 

Gemiddeld behaalt Oekraïne een score van 45,8 op 100 waarbij 0 staat voor de minst open 

economie ter wereld en 100 voor het land met de hoogste economische vrijheid. De behaalde 

score ligt lager dan de score van 2010 doordat de crisis de overheidsuitgaven terug deed lopen 

en de corruptie terug oplaaide.  Met dit cijfer behaalde het land de 164e positie en ligt de 

gemiddelde behaalde score onder het wereldgemiddelde. 

 

De afgelopen jaren deed Oekraïne het wel steeds beter in deze index. Verscheidene structurele 

hervormingen zoals belastinghervormingen en het lidmaatschap van de WTO (World Trade 

Organization) in 2008 brachten het land geleidelijk hoger in de ranking. Toch blijft het land 

kampen met belangrijke structurele en politieke tekortkomingen zoals overheidsinterventies 

en de gedestabiliseerde financiële sector. Sinds de financiële crisis is het oplopende 

begrotingstekort een nieuw probleem.  (The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, 

Inc., 2011) 

 

Uit tabel 2 kan afgeleid worden dat Oekraïne helemaal niet goed scoort op vlak van 

investeringsvrijheid. De voornaamste reden hiervoor is het ontmoedigende juridische en het 

wetgevend kader. Hoewel er een wet bestaat die de gelijke behandeling van binnen- en 

buitenlandse investeerders voorziet, is dit in de praktijk vaak anders. Een ander belangrijk 

nadeel is dat contracten niet nageleefd worden en contractbreuk zelden succesvol vervolgd 

kan worden. Bovendien zijn betalingen niet vrij en moeten voorwaarden en limieten worden 

nageleefd. (The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2011)  



   36 

Tabel 2: Ten Economic Freedoms of Ukraine 

Index Score Wereld- 

gemiddelde 

Index Score Wereld- 

gemiddelde 

Zakenvrijheid 47.1 64.3 Investeringsvrijheid 20.0 50.2 

Handelsvrijheid 85.2 74.8 Financiële vrijheid 30.0 48.5 

Fiscale vrijheid 77.3 76.3 Intellectuele rechten 30.0 43.6 

Overheidsuitgaven 32.9 63.9 Vrijheid van corruptie 22.0 40.5 

Muntvrijheid 63.2 73.4 Werkvrijheid 50.0 61.5 

Bron: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc. (2011), 2011 Index of Economic 
Freedom, Washington & New York, 474 blz. 

 
 

Gesloten	  en	  geplande	  handelsovereenkomsten	  

Vrijhandelsakkoorden kunnen de markttoegang en het potentieel sterk verhogen en zijn 

belangrijk voor FDI. Alle vrijhandelsakkoorden die reeds gesloten werden betreffen enkel 

goederen. Oekraïne sloot reeds verschillende handelsakkoorden met CIS-landen en 

onderhandelt over vrijhandelsakkoorden met de EFTA, de EU en Singapore. (World Trade 

Organization, 2011) 

 

De reeds afgesloten handelsakkoorden betreffen Macedonië en een groep CIS-landen. De 

contacten met de CIS-landen bestaan enerzijds uit bilaterale akkoorden, maar er werden 

eveneens multilaterale akkoorden afgesloten. De betreffende landen zijn: Georgië, Kirgizië, 

Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Oezbekistan en 

Turkmenistan. (World Trade Organization, 2011) 

 

Het vrijhandelsakkoord met de EFTA-landen heeft een diepgaande werking en bevat zowel 

goederen, diensten, investeringen, competitiewetgeving, IPR en overheidsaanbestedingen en 

werd ondertekend op 24 juni 2010. Het akkoord zal van kracht worden eenmaal dit door de 

betrokken parlementen goedgekeurd wordt. (World Trade Organization, 2011) 

 

In 2007 begonnen de onderhandelingen met Singapore, maar hier zijn nog geen concrete 

resultaten van. De onderhandelingen met de EU vallen onder het European Neighbourhood 

Policy (ENP) en worden besproken in hoofdstuk 4. 
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3.2.Troeven voor resource-zoekende investeringen 
Zoals eerder vermeld gaat men bij resource-zoekende investeringen op zoek naar natuurlijke 

rijkdommen, productiefactoren of technologische kennis. Met betrekking tot Oekraïne kan dit 

motief beperkt worden als de zoektocht naar lage arbeidskosten en natuurlijke rijkdommen. 

 

3.2.1 Arbeidskost 
Arbeidskosten worden als een klassieke bron van comparatief voordeel beschouwd, en 

hebben vaak een significante, negatieve relatie met de FDI-instromen (Demekas, Horvath, 

Ribakova & Wu 2005). Vooral productiebedrijven en grote multinationals uit landen met 

hoge loonkosten gaan op zoek naar goedkope arbeid.  

 

Om de arbeidskost te meten, wordt het maandelijkse inkomen als proxy gebruikt om deze 

waarde te benaderen. Zoals eerder vermeld liggen de gemiddelde levensstandaard en het 

gemiddelde inkomen nog beduidend lager in Oekraïne dan in westerse landen. Het 

gemiddelde loon in Oekraïne bedroeg 2.297 UAH of € 203,11 in 2009 en het minimumloon 

voor een 19-jarige in 2011 werd vastgesteld op 125,1$ per maand. In grafiek 13 werden deze 

waarden vergeleken met de lonen in de nieuwe EU-lidstaten en de oude lidstaten. Hieruit 

kunnen we afleiden dat de loonkost per uur en per werknemer opmerkelijk lager ligt in de 

nieuwe lidstaten. (The State Committee of Statistics, 2011) 

 

Om een conclusie te kunnen trekken dient echter ook de productiviteit bekeken te worden. 

Indien de productiviteit proportioneel meer daalt dan de loonkost daalt, zal men geen kosten 

kunnen besparen door de productie te verhuizen naar Oekraïne.  

 

Oekraïense werknemers hebben doorgaans een andere werkcultuur en zijn minder productief 

dan Europese werknemers. Indien zij echter in een Westerse bedrijfscultuur opgenomen 

worden, kan dit de productiviteit aanzienlijk doen stijgen en komt deze in de buurt van de 

Westerse normen. De conversie van de heersende mentaliteit is een uitdaging waar 

investeerders mee te maken krijgen die onvermijdelijk is en moeizaam verloopt. (Pysson, 

2011) 
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3.2.2 Aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen 

De aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen leidt niet automatisch tot een verhoging van de 

FDI-instromen; dit comparatief voordeel kan evengoed leiden tot een verhoging van de 

handelsstromen. Investeringen zullen voornamelijk plaatsvinden indien het gastland niet over 

het nodige kapitaal of over de technologie beschikt om de grondstoffen zelf te ontginnen 

(UNCTAD, 1998).  

 
De natuurlijke rijkdommen in Oekraïne kunnen onderverdeeld worden in de vruchtbare 

gronden enerzijds en de mineralen anderzijds.  
 

Vruchtbare	  gronden	  

Op vlak van bodemkwaliteit en –productiviteit is Oekraïne het rijkste land ter wereld; het 

grondgebied bestaat voor 69 percent uit bijzonder vruchtbare gronden die gekenmerkt worden 

door hun zwarte kleur. Indien deze gronden op een efficiënte manier worden ingericht en 

moderne landbouwtechnologie gebruikt wordt, kan de opbrengst van deze gronden voedsel 

bieden aan 300 tot 350 miljoen mensen. (Ministry of Foreign Affairs Ukraine, 2011)  

 

Minerale	  ertsen	  

“Oekraïne beschikt over 5 percent van de wereldvoorraad aan mineralen. Dit percentage is 

goed voor een geschatte waarde van 11 biljoen US dollar. Deze voorraden bestaan uit 

steenkool (Donets Basin), olie en natuurlijke gassen (Dnipro Donets en de kust van Zwarte 

Zee in de Crimea regio), ijzerertsen (Kryvyi Rih, Kremnchuh en Bilozersk), mangaan 

(Nikopol bekken), nikkel en titanium, kwik en andere complexe ertsen.” (vertaling van 

Ministry of Foreign Affairs Ukraine, 2011)  

 
 Naast deze ertsen zijn ook aanwezige voorraden van grafiet nergens groter in Europa en de 

zwavelvoorraden zijn nergens ter wereld hoger. Op het grondgebied worden eveneens 

(half)edelstenen teruggevonden waaronder amethist, amber, kwarts en kristal en recent 

werden goudvoorraden ontdekt. De talrijke aanwezigheid van de natuurlijke rijkdommen 

zorgde voor een sterke ontwikkeling van de metallurgie en de chemische sector. (Ministry of 

Foreign Affairs Ukraine, 2011)  
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3.3.Troeven voor efficiency-zoekende investeringen 
Om FDI-instromen te kunnen realiseren, dient een gastland een ondersteunend kader te ontwikkelen 

die de investeringen mogelijk maakt. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen dit 

basisraamwerk die de investeringen mogelijk maakt en de wetgeving die erop gericht is om actief 

investeringen aan te trekken. De indicatoren die hierna volgen, pogen een analyse te maken van de 

staat van het ondersteunende raamwerk in Oekraïne.   

 

3.3.1  Ontwikkeling en vereenvoudiging van de administratieve omgeving 

Relatie	  met	  FDI	  

Landen die een positief ondernemingsklimaat hebben, beschikken over een omgeving waar 

bedrijven ondersteund worden in hun oprichting en in hun groei.  Dit is belangrijk voor de 

FDI-instromen, omdat ze het gemak weergeven waarmee zaken opgestart en geëxploiteerd 

worden en zodoende vaak een belangrijke rol spelen bij investeringsbeslissingen. (European 

Union, 2011)  

 

De	  Index	  

Jaarlijks stelt de Wereldbank de ‘ease of doing business’-ranking op van 183 landen, dit is een 

ranking die het ondernemingsklimaat meet en vergelijkt. De index wordt opgesteld op basis 

van de regelgeving bij negen belangrijke fases in de bedrijfsvoering: het opstarten van een 

bedrijf, de behandeling van bouwvergunningen, de registratie van eigendom, het verkrijgen 

van krediet, de bescherming van investeerders, het betalen van belastingen, de 

grensoverschrijdende handel, de naleving van contracten en het sluiten van een zaak 

(Wereldbank, 2011).  

 

Resultaten	  	  

Oekraïne komt in deze ranking slechts op de 145e plaats en komt hiermee lager te staan dan 

landen zoals Lesotho, Nigeria en Sierra Leone. Het behaalt met andere woorden helemaal 

geen positief resultaat. De slechtste resultaten worden geboekt bij ‘afhandelen van 

bouwvergunningen’, ‘betalen van belastingen’ en ‘de procedure om een zaak te sluiten’. Op 

deze vlakken verliezen bedrijven veel tijd en geld omdat het bijhorende wettelijk kader en de 

afhandeling ervan helemaal niet efficiënt is.  
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Inzake het opstarten van een zaak wil Oekraïne het aantal contactpunten uitbreiden waar de 

procedure in één enkele registratie kan afgehandeld worden. In deze gespecialiseerde  

instellingen duurt het opstarten van een eigen zaak gemiddeld twee tot drie dagen – in 

vergelijking met een maand indien de registratie gebeurd via andere kanalen. (Wereldbank, 

2011; Political Risk Services, 2010) 

 

3.3.2  Algemene competitiviteit van de omgeving 

Relatie	  met	  FDI	  

Afhankelijk van de investering worden andere vereisten opgelegd aan de gewenste locatie. 

“Het doel van het rapport is om een onafhankelijke en objectieve evaluatie van de Oekraïense 

competitiviteit op wereldniveau weer te geven.(…) Volgens de methodologie verwijst 

‘competitiviteit’ naar het geheel van instituties, beleid en factoren dat het niveau van 

economische productiviteit bepalen.” Het rapport bepaalt een aantal pijlers waarop de 

economie een minimum moet halen om efficiënt tewerk te kunnen gaan en biedt een 

belangrijk vergelijkingsinstrument voor investeerders. (Foundation for Effective Governance, 

2010) 

 

De	  index	  

Om landen te kunnen beoordelen, dient rekening gehouden te worden met hun staat van 

ontwikkeling. Zo is een direct gevolg van ontwikkeling de stijging van de loonkost en om dit 

te ondersteunen zal de productiviteit moeten toenemen. Dergelijke ontwikkelingen zorgen 

ervoor dat landen die zich in de eerste fase van de ontwikkeling bevinden eerder 

factorgedreven zijn en beoordeeld worden op basis van de staat van hun instituties, 

infrastructuur, macro-economische stabiliteit en de gezondheid en basisonderwijs. 

(Foundation for Effective Governance, 2010) 

 

Landen die zich al in de tweede fase van ontwikkeling bevinden zullen eerder beoordeeld 

worden op efficiëntiegedreven factoren zoals hoger onderwijs en training, efficiëntie van de 

goederenmarkt, functioneren van de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de financiële markt, 

de stand van technologie en de grootte van de afzetmarkt. (Foundation for Effective 

Governance, 2010) 
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Indien de welvaart en de lonen nog stijgen, gaat het land naar de derde fase van ontwikkeling. 

In dit geval is het van belang innovatie-gedreven te kunnen werken en zijn het vooral 

bedrijfsnetwerken en innovatie die de doorslag zullen geven. (Foundation for Effective 

Governance, 2010) 

 

Om te onderscheiden in welke fase van ontwikkeling een land zich bevind, kan eenvoudig 

naar het BBP per hoofd gekeken worden. De bijhorende tabel kan teruggevonden worden in 

bijlage 4. Oekraïne heeft een BBP per hoofd van $ 6,700 en bevind zich hiermee in de tweede 

fase van ontwikkeling waardoor voornamelijk belang gehecht zal worden aan de efficiëntie-

gedreven factoren. (Foundation for Effective Governance, 2010) 

 

Resultaten	  

De Global Competitiveness Index (GCI) maakt het voor investeerders eenvoudiger om landen 

te vergelijken om sterktes en zwaktes te analyseren. In 2009 – 2010 behaalt Oekraïne een 

gemiddelde score van 3,96 en behaalt hiermee de 82e plaats in de ranglijst. Dit is een scherpe 

daling tegenover het vorige rapport van 2008 – 2009 : toen behaalde het land nog de 72e 

plaats. De grootste dalingen werden teruggevonden in de categorieën macro-economische 

stabiliteit (-15), ontwikkeling van de financiële markt (-21) en stand van de technologie (-15). 

De dalingen zijn het gevolg van de economische crisis die de zwaktepunten van de economie 

benadrukt heeft.  

 

In vergelijking met landen die zich in hetzelfde ontwikkelingsstadium bevinden, staat 

Oekraïne voor op vlak van hogere opleidingen en training en marktomvang, maar scoort het 

gelijk of lager in alle andere categorieën. De grootste achterstand wordt genoteerd inzake 

instituties, macro-economische stabiliteit en ontwikkeling van de financiële markt. 

(Foundation for Effective Governance, 2010) 
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4. Negatieve omgevingsfactoren in Oekraïne 

 

Jaarlijks onderzoekt het World Economic Forum wat de grootste belemmering is op het 

zakenklimaat op basis van een opinieonderzoek bij zaakvoerders en managers. In deze analyse 

wordt telkens aangegeven welke de grootste hinderpaal is uit een selectie van 15 mogelijkheden. 

Voor Oekraïne zijn de factoren die hierin het meeste aangehaald worden: de instabiele 

beleidsvoering van het land, de beperkte kredietbeschikbaarheid en de corruptie (Foundation for 

Effective Governance, 2010).  

 

De resultaten worden meer gedetailleerd weergegeven in grafiek 13. Bedrijven die investeren in 

Oekraïne dienen rekening te houden met deze belemmeringen en hierop voorbereid te zijn. 

 

Grafiek 14: Grootste belemmeringen op het zakenklimaat, 2008-09 en 2009-10 

 
Bron: The Foundation for Effective Governance (2010), The Ukraine Competitiveness Report, s.l., 158 blz. 
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5. Besluit 
 

In dit hoofdstuk kwam aan bod waarom bedrijven investeren en wat hen hierbij drijft. In Oekraïne 

namen de investeringsstromen sterk toe in de periode 2000 – 2008, maar de crisis maakte afbreuk 

met deze trend. Wanneer de verdeling van deze investeringsstomen beken worden, kan opgemerkt 

worden dat in  2008 meer dan een derde van de investeringen in vastgoed vloeide. 

 

De meeste investeringen in Oekraïne worden gedreven door marktzoekende en resource-zoekende 

motieven: het land heeft een enorme bevolking, een hoge werkloosheid en vele natuurlijke 

rijkdommen zoals ijzererts. Naast deze grote opportuniteiten, zijn aan het land echter ook heel wat 

risico’s gebonden: in vergelijking met landen die zich in hetzelfde ontwikkelingsstadium bevinden, 

heeft Oekraïne een grote achterstand inzake instituties, macro-economische stabiliteit en 

ontwikkeling van de financiële markt (Foundation for Effective Governance, 2010). Dit wordt 

onder andere weerspiegeld in een hoge instabiliteit in de wetgeving, een slechte toegang tot kapitaal 

en de hoge corruptie.  

 

Uit het volgende citaat blijkt dat het ENP net deze aspecten wil benaderen en verbeteren: 

“Het bevorderen van particuliere investeringen is essentieel voor het stimuleren van groei, 

het creëren van werkgelegenheid en het terugdringen van de armoede. Afgezien van brede 

economische hervormingen moedigt het ENB de landen aan hun voorschriften en wetgeving 

op basis van overeengekomen prioriteiten met die van de EU te harmoniseren en zich 

daarbij te concentreren op de meest relevante onderdelen van het communautair acquis - 

het geheel van de Gemeenschapswetgeving - teneinde het handels- verkeer en de 

economische integratie te stimuleren. Convergentie van de regelgeving is ook een motor van 

hervormingen en verbetert het investeringsklimaat. Aan de hand van EU-normen op 

gebieden zoals vennootschapsrecht, boekhouding en audits en ondernemingsbestuur kan de 

EU de partners aanmoedigen om over te gaan tot structurele hervormingen en de beste 

praktijken die nodig zijn om investeringen te bevorderen en economische groei te 

stimuleren.” Europese Commissie, 2006 

 

Hieruit blijkt dat een programma zoals het ENP een belangrijke stimulans kan bieden voor 

investeerders. In het volgende hoofdstuk wordt de inhoud en de werking van het beleid verder 

belicht. 
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Hoofdstuk 3 European Neighbourhood Policy 
 

1.Algemene informatie 
 

Het Europese Nabuurschapsbeleid of European Neighbourhood Policy (ENP) werd ontwikkeld in 

2004 en is een van de nieuwste wetgevingen op vlak van externe relaties waarvan het doel is om bij 

de toetreding van de 10 nieuwe lidstaten de opkomst van nieuwe scheidingslijnen aan de grenzen te 

vermijden. De basis van het beleid is dat beide groepen voordeel halen uit een versterking van de 

welvaart, stabiliteit en veiligheid in dit gebied door een aantal politieke, economische en 

institutionele hervormingen door te voeren. Concreet probeert men de nieuwe buurlanden en de EU 

op elkaar af te stemmen door overdracht van belangrijke EU-wetgeving. (Europese Commissie, 

2011a)  

 

Het ENP heeft betrekking op 16 nieuwe buurlanden die weergegeven zijn op kaart in figuur 1. In 

het oosten gaat het om: Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. In 

het zuiden gaat het om: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Syrië 

en de Palestijnse Autoriteit. (Europese Commissie, 2011a)  

 

Het Nabuurschapsbeleid kan geïnterpreteerd worden als een nieuwe vorm van buitenlands beleid 

waarbij de Unie vroeger steeds een uitbreiding hanteerde. De doelen zijn hetzelfde: de stabiliteit 

van de buurlanden garanderen en de handel maximaliseren. Sinds er discussie bestaat over de vraag 

of de EU nog verder kan en moet uitbreiden, zoekt de Unie een nieuw middel om haar omgeving te 

beïnvloeden zonder dat hier lidmaatschap tegenover staat. De beloning die aangereikt wordt is 

tweeledig: in eerste instantie wordt een geleidelijke harmonisatie van wetgeving en de 

totstandkoming van een FTA nagestreefd, enkel wanneer dit succesvol geïmplementeerd is wordt 

overgegaan tot de tweede stap: de realisatie van de vier vrijheden. (Haukkala, 2008) 

 

Wanneer landen technische en financiële steun toegewezen krijgen in het kader van het ENP, zal 

deze hulp er komen vanuit het European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). Er 

dient opgemerkt te worden dat de relatie tussen de EU en Rusland vastgelegd werd in een 

strategisch partnerschap dat consistent is met ENP waarbij Rusland financieel ondersteund wordt 

vanuit het ENPI. Het land ging niet akkoord tot een ENP-behandeling omdat het daarbij te weinig 

onderhandelingsmacht zou hebben. (Agentschap NL internet, 2011)  
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Figuur 1: Kaart van het ENP-landen 

 
Bron: Europese Commissie (2011d), “Welcome to the European Neighbourhood Policy Website”, 23 april 
2011, geraadpleegd uit: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 
 

 

2. Werking van het ENP 
 

Alvorens de onderhandelingen voor de toetreding tot het ENP van start kunnen gaan, dient het 

partnerland een PCA of een ‘Association Agreement’ te sluiten met de EU. De volgende stap is de 

realisatie van een landenrapport waarin geanalyseerd wordt hoe de relaties uitgebreid kunnen 

worden. Dit landenrapport vormt het dialoog waarin de nodige hervormingen in de EU en in het 

partnerland aan bod komen. Met 12 van de 16 partnerlanden werd reeds een akkoord gesloten over 

de politieke en economische hervormingen die over een periode van drie tot vijf jaar bereikt moeten 

worden. Dit voorstel werd vervolgens uitgewerkt tot een Actieplan en staat centraal in de verdere 

samenwerking. Na de afloop van een dergelijk Actieplan, wordt een nieuw Actieplan van kracht dat 

opnieuw voor eenzelfde periode geldt. Met de partnerlanden Algerije, Wit-Rusland, Libië en Syrië 

werd nog geen inhoudelijk akkoord bereikt. (Civitas,  2011) 

 

Terwijl het ENP een louter politieke strategie is, biedt het ENPI ondersteuning door concrete acties 

en hulp aan te reiken. Voor de zevenjarige periode 2007-2013 heeft het ENPI bijna 12 miljard euro 

ter beschikking. Van dit budget is 90 percent bestemd voor bilaterale programma’s, terwijl de 

overige 10 percent gericht is op grensoverschrijdende samenwerking en specifieke initiatieven zoals 

het Neighbourhood Investment Facility (NIF), het Oostelijke Samenwerkingsverband, de 

Mediterrane Unie en de Synergie met de Zwarte Zee.  

 

■ : EU-Lidstaten 

■ : ENP-Partners   
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Het ENPI biedt een financiële stimulans voor de partnerlanden: wanneer zij de actieplannen naleven, 

krijgen zij hier financiële steun voor in ruil. Wanneer de partners echter tekortschieten, kunnen 

financiële sancties volgen indien deze goedgekeurd worden door een gekwalificeerde meerderheid 

in de Commissie. In werkelijkheid werd dit principe niet veel toegepast. In de hernieuwde 

toepassing van het ENP in 2011 zou dit aspect opnieuw sterker aan bod komen. 

 

Buurlanden die onder het ENP vallen en zaken zoals democratie, mensenrechten, milieu of de 

toegang tot de eenheidsmarkt wensen te verbeteren, kunnen hiervoor samenwerken met de EU om 

dit te realiseren. De lange termijn doelstellingen worden vastgelegd voor een periode van vijf jaar in 

de ‘Country Strategy Paper’ en worden jaarlijks vertaald in een ‘Annual Action Plan’. Op basis van 

het gemeenschappelijke ‘Annual Action Plan’ wordt hulp aangeboden in de vorm van technische en 

financiële ondersteuning. (Europese Commissie, 2011a).  

 

In de praktijk resulteert dit in een gedeeltelijke overname van het acquis communautaire in het 

buurland in ruil voor een hogere integratie in de interne markt, waarbij de mate van integratie 

gerelateerd is aan de mate waarin het acquis overgenomen wordt (Olga Shumylo, 2006). 

 

Inzake de inhoud en opbouw is het ENP sterk gerelateerd aan de beleidsinstrumenten bij 

uitbereiding. De doelstelling ligt echter anders: het uiteindelijke doel is niet de toetreding tot de EU, 

maar de economische integratie met de Unie.   

 

 

3.Samenwerkingsverbanden EU – Oekraïne in het kader van het nabuurschapsbeleid 
 

In het ENP-landengroep is Oekraïne een prioritaire partner waarmee de EU een diepe relatie tot 

stand wil brengen die boven bilaterale samenwerking uitstijgt tot een vorm van graduale 

economische integratie en politieke coöperatie. (Europese Commissie, 2004) 

 

3.1. De basis van het samenwerkingsverband 
De basis voor het samenwerkingsverband werd gelegd in 1994 met de PCA, dat eveneens diende 

als latere basis voor de goedkeuring van het Actieplan in 2005. Het PCA bood samen met de 

actieplannen een praktisch en wettelijk kader waarin werd overeengekomen tot een samenwerking 

op verschillende gebieden waaronder politieke dialoog, handel en investeringen, economische en 

legislatieve en culturele en wetenschappelijke samenwerking.  
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Het Actieplan zorgt voor incentives door een aantal concrete stappen, doelstellingen en deadlines 

vast te leggen zodat de doelstellingen die beschreven worden in het PCA bereikt worden. Daarnaast 

werden markteconomische hervormingen en een wederzijdse Most Favoured Nation (MFN) 

behandeling  overeengekomen – nog voor Oekraïne toetrad tot de WTO. Dit betekent dat exporten 

of importen tussen de lidstaten steeds aan de laagste tarieven toegekend werden en de bilaterale 

handel als gevolg gestimuleerd werd (Europese Commissie, 2004). 

 

Sinds 2010 werd de samenwerking hervormd en ingevuld door Associatieakkoorden. De 

hervorming heeft als doelstelling de politieke en economische integratie met de EU verder uit te 

diepen nu het Oekraïense WTO-lidmaatschap dit mogelijk maakt. In het kader van deze 

overeenkomsten werden onder andere onderhandelingen opgestart over het opzetten van een 

vergaande en alomvattende vrijhandelsruimte (DCFTA’s).  (EEAS, 2011) 

 

3.2.Country Strategy Paper1 

Landenrapporten analyseren wat het ENP als bijdrage kan leveren en bepalen wat de meest 

interessante invalshoeken voor een samenwerking zijn. Het huidige landenrapport werd opgesteld 

in 2006 en heeft betrekking op de periode 2007 – 2013. In dit vijfjarenplan ligt de nadruk op de 

samenwerking met Oekraïne rond drie algemene prioritaire domeinen die voortvloeien uit het 

associatieakkoord:  

• democratische ontwikkeling en deugdelijk bestuur,  

• hervorming van de wetgeving en van de administratieve instellingen, 

• uitbouw van de infrastructuur.  

 

Naast de algemene invalshoeken, werken de EU en Oekraïne eveneens samen aan vier strategische 

doelstellingen. Het eerste strategische doel waarrond de partijen samenwerken, is de afronding van 

het Oekraïense transitieproces. Concreet werd dit ingevuld door aanmoediging en steun in verband 

met onderhandelingen over het Oekraïense WTO-lidmaatschap. In 2008 werd dit doel gerealiseerd 

en trad Oekraïne toe tot de WTO. (Europese Commissie, 2006a) 

 

De tweede strategische doelstelling is de implementatie van het ENP en het Actieplan. Het 

Actieplan heeft als doel om de economische en politieke transitie van Oekraïne te ondersteunen en 

de relatie tussen de EU en Oekraïne te versterken. De zes grote hoofdstukken van het Actieplan 

bevatten: politieke dialoog en hervorming, economische en sociale hervorming en ontwikkeling, 

                                                
1 Tekst gebaseerd op een vertaling van Europese Commissie, 2006a 
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hervorming van de handel en van de markten, samenwerking op juridisch vlak, transport en energie 

en het verhogen van het aantal directe menselijke contacten. De doelstellingen die hierin beoogd 

worden, worden verder omschreven onder het Actieplan. (Europese Commissie, 2006a) 

 

Het verzekeren van de veiligheid is de derde strategische doelstelling en maakt een belangrijk deel 

uit van het ENP. De opbouw van goede relaties met de nieuwe buurlanden en het promoten van 

democratische en economische hervormingen, moeten ervoor zorgen dat de EU omgeven wordt 

door “een kring van vrienden” die de veiligheid optimaliseert. Deze doelstelling wordt eveneens 

geïntegreerd in het Actieplan. (Europese Commissie, 2006a) 

 

De laatste strategische doelstelling heeft betrekking tot de algemene ontwikkeling van het land en 

promoot armoedereductie, deugdelijk bestuur en respect voor mensenrechten. Toen het huidige 

landenrapport werd opgesteld, was Oekraïne officieel nog in transitie en kreeg het hierdoor 

ontwikkelingshulp toegewezen. In 2008 werd het land officieel erkend als een markteconomie. 

(Europese Commissie, 2006a) 

 

3.3.Associatie Agenda2 
In 2009 werd een nieuw samenwerkingsverband voorgesteld door de Europese Commissie: het 

Oostelijk Partnerschap. Hierin wordt de politieke samenwerking en de economisch integratie met de 

oostelijke buurlanden aanzienlijk versterkt aan de hand van associatieakkoorden. Het doel van de 

nieuwe samenwerking is de versterking van de politieke en economische integratie met de 

oostelijke buurlanden aan de hand van een Associatie Agenda. Vanwege deze doelstelling worden 

de onderhandelingen over dit akkoord samen gevoerd met de onderhandelingen over DFTA. 

(Europa Press Releases RAPID, 2008). 

 

De gebeurtenissen in 2004 hadden een ingrijpende impact op de relatie tussen de EU en Oekraïne. 

Enerzijds bewees de Oranjerevolutie dat Oekraïne vastbesloten was om democratische 

hervormingen door te voeren en anderzijds zorgde de uitbreiding van de EU ervoor dat Oekraïne 

rechtstreeks aan de EU kwam te grenzen. Toen het land bovendien toetrad tot de WTO in mei 2008 

waren de voorwaarden vervuld om een diepere relatie op te bouwen die streeft naar economische 

integratie en politieke en juridische samenwerking. Het toenmalige Actieplan werd vervangen door 

een Associatie Agenda die de doelstellingen en prioriteiten vastlegde.  

 

                                                
2 Tekst gebaseerd op een vertaling van Europese Commissie 2009b 
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Voor Oekraïne zijn deze prioriteiten: politiek dialoog, samenwerking op vlak van justitie, vrijheid 

en veiligheid, economische samenwerking, handel en gerelateerde aspecten, energie. Bij de 

implementatie ervan zal Oekraïne steun krijgen van de EU in de vorm van uitwisseling van 

technische kennis en advies, best practices en knowhow en informatie. (Europese Commissie 

2009b) 

 

De verschillende pijlers worden hierna kort toegelicht op basis van de Associatie-Agenda die 

opgesteld werd in 2009. 

 

3.3.1 Politieke dialoog 

De pijler politieke dialoog bestaat uit verschillende subdoelen die bereikt dienen te worden. 

Al deze doelen moeten gerealiseerd worden door middel van dialoog op hoger niveau en 

steun voor programma’s die de dezelfde doelen nastreven. 

 

Ten eerste wordt beoogd de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en fundamentele 

vrijheden te versterken. Hiervoor moet de stabiliteit, de onafhankelijkheid en de effectiviteit 

van instituties die democratie en de naleving van de wet garanderen, verscherpen en dienen de 

mensenrechten en fundamentele vrijheden beschermd te worden.  

 

Het tweede subdoel bevat de strijd tegen corruptie die aangegaan wordt door advies te 

verkrijgen van het ‘Counsel of Europe Group of States agonist Corruption’, de VN-conventie 

tegen corruptie te ratificeren en de invoering van een nationaal anti-corruptie actieplan dat 

opgesteld werd in samenwerking met de EU. Deze politieke acties zouden een daling van de 

corruptie tot gevolg moeten hebben.  

 

Ten derde wordt het buitenlands- en veiligheidsbeleid versterkt om regionale en internationale 

conflicten te bestrijden zoals terrorisme, de bestrijding van het arsenaal 

massavernietigingswapens en de handel in illegale wapens.  

 

Tenslotte bevat het laatste subdoel de verbetering van de samenwerking met het Internationaal 

Gerechtshof.  
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3.3.2 Samenwerking op vlak van justitie, vrijheid en veiligheid 
Deze pijler heeft als doel om enerzijds de privacybescherming van de inwoners te verhogen 

waarbij gegevens toch uitgewisseld kunnen worden met organisaties zoals Europol en 

Eurojust. Anderzijds wordt beoogd een sterker uitgebouwd migratiebeleid op te zetten waarbij 

de grenzen van Oekraïne bepaald worden in overeenkomst met internationale standaarden en 

de buurlanden. In deze materie wordt voornamelijk met immateriële beloningen gewerkt via 

programma’s zoals Twinning, TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) en 

UEPLAC (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Center).  

 

3.3.3 Economische samenwerking 
Op vlak van economische samenwerking werken de partijen samen om de economie te 

transformeren naar een volledig functionerende markteconomie met macro-economische 

stabiliteit, evenwichtige overheidsbestedingen, een degelijk financieel systeem en een 

evenwichtige handelsbalans. Het ENP eist hier dat de wetgeving afgestemd wordt op de 

Interne Markt en de WTO-wetgeving. Hierbij is het vooral van belang om Oekraïne van het 

gebruik van voorspellingen en scenarioplanning te overtuigen, gezien er grote afkeer bestaat 

tegenover economische planning.  

 

3.3.4 Handel en gerelateerde aspecten 
De MFN-regeling tussen de EU en Oekraïne bevordert de handel, maar om hiervan te kunnen 

genieten is het van prioritair belang de oorsprongsregels te bepalen en allerlei kwalitatieve 

handelsbarrières zoals de technische bepalingen en standaarden en gezondheidsregelingen 

weg te werken door hier duidelijke richtlijnen voor uit te zetten.  

 

Andere prioriteiten in deze pijler zijn de invoer van het competitiebeleid en de bescherming 

van intellectuele eigendom.  

 

3.3.5 Energie 
Op vlak van energie, wil de EU een gemeenschappelijk energiebeleid uitwerken met Oekraïne 

en een integratie van de energiemarkten verwezenlijken met als doel de positie te versterken 

op de wereldmarkt en een continue energietoevoer te verzekeren. Om dit te realiseren heeft 

Oekraïne de afhankelijkheid van de Russische energietoevoer proberen te verminderen door 

diversificatie en door een modernisering van de pijpleidingen, zonder dat het land steun krijgt 
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vanuit het ENPI. De EU verkiest namelijk alternatieve routes te zoeken buiten Oekraïne en 

promoot de ontwikkeling van een gasroute door Turkmenistan. Dit heeft negatieve gevolgen 

voor Oekraïne doordat het land minder inkomsten zou krijgen uit de doorvoer van energie. 

 

3.3.6 Andere aandachtspunten 
Naast de prioritaire pijlers wordt een ruimere samenwerking beoogd op heel uiteenlopende 

vlakken waaronder taxatie, de verspreiding van statistieken, transport, leefmilieu, corporate 

governance en audit bij (overheids-)bedrijven, versterken van financiële diensten, overgang 

naar een kenniseconomie, toerisme, landbouw en visserij, wetenschap, 

consumentenbescherming, sociale samenwerking, hervormen van de gezondheidszorg, 

cultuur en onderwijs en trainingen. 

 

 

4. Neighbourhood Investment Facility (NIF) 
 

De Neighbourhood Investment Facility is een orgaan van de Europese Commissie waarin 

verscheidene internationale financiële instellengen zoals de EBRD en nationale 

ontwikkelingsbanken samenwerken om grote infrastructurele projecten te co-financieren indien zij 

samenvallen met de gemeenschappelijke prioriteitssectoren en de eigen agenda. De multilaterale 

samenwerking gebeurt voornamelijk op vlakken zoals energie, transport en sociale voorzieningen. 

Voor de periode 2007 – 2013 kreeg het NIF € 745 miljoen toegewezen door de Europese 

Commissie. Hiervan is momenteel € 15,9 miljoen bestemd voor projecten in Oekraïne (Europese 

Commissie, 2011c).  

 

In Oekraïne lopen verscheidene projecten waaronder een grondige doorlichting van de gesteldheid 

van de pijpleidingen en energieopslagplaatsen, de bouw van hoogspanningsnetwerken en de 

technische ondersteuning van afgelegen gebieden waarbij zij voorzien worden van centrale 

verwarming, transportnetwerken en water. Deze basisinfrastructuur is noodzakelijk om 

investeerders aan te trekken en het is belangrijk dat hier verder in geïnvesteerd wordt.  (Europese 

Commissie, 2011c) 
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5. Opzetten van een diepgaande en uitgebreide vrijhandelszones 

5.1.Ontwikkeling, vooruitgang en hindernissen 
In het kader van de Oostelijke Partnerschap dat van kracht ging in 2009 en de ontwikkeling van de 

bijhorende associatieakkoorden gaf de EU toestemming voor de ontwikkeling van diepgaande en 

uitgebreide vrijhandelszones met zes Oost-Europese nabuurstaten namelijk Wit-Rusland, Oekraïne, 

Moldavië, Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. Voor elk land wordt afzonderlijk bepaald wanneer 

de onderhandelingen kunnen starten en wanneer aan de voorwaarden is voldaan (Europa Press 

Releases RAPID, 2008). 

 

De opzet van een vrijhandelszone is een belangrijk steunpunt voor het ENP omdat ze de krachtigste 

beloning is om Oekraïne aan te moedigen om hervormingen door te voeren. Zo was de organisatie 

van vrije verkiezingen in 2006 en 2007 een belangrijke voorwaarde om de gesprekken van start te 

laten gaan en is Oekraïne erin geslaagd dit te organiseren. (George, J., Moer, R.G., Papic, M. (2010) 

 

De onderhandelingen met Oekraïne over de DCFTA gingen in 2008 van start: een jaar na de 

onderhandelingen over de associatieakkoorden trad het land toe tot de WTO waardoor de nodige 

voorwaarden vervuld waren. Het Europees Parlement omschrijft de onderhandelingen als volgt: 

 

De vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne zal vergaand en alomvattend zijn, dat wil zeggen 

dat zij een grensoverschrijdende aanpak van economische integratie biedt en vrijwel alle 

handel in goederen en diensten bestrijkt. Zij bevat tevens bepalingen over hoe de 

toezeggingen op het gebied van handel en economie kunnen worden nagekomen, inclusief 

concrete doelen voor de aanpassing van de nationale wetgeving aan het EU-acquis. De 

onderhandelingen zijn ingewikkeld en vereisen een hoge mate van deskundigheid, wat een 

echte uitdaging vormt voor zowel de Oekraïners als de EU. (Europees Parlement, 2010) 

 

Net omdat de vrijhandelszone diepgaand en uitgebreid is, is het moeilijk om tot een akkoord te 

komen. Het hoofddoel van de onderhandelingen over de DFTA is om het Oekraïense wetgevende 

kader voldoende te harmoniseren met het acquis communautaire zodat de interne markt niet 

verstoord wordt, zonder deze harmonisatie te ver door te duwen. Dit zou namelijk tot inefficiëntie 

leiden doordat vele onderdelen van het acquis gericht zijn op geavanceerde economieën en niet van 

toepassing zijn op Oekraïne. Bovendien heeft het land niet voldoende administratieve capaciteit om 

alle wetgeving over te nemen. (Haukkala, 2008) 
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Sinds 2008 vonden al 15 onderhandelingsrondes plaats over verscheidene onderwerpen, waaronder 

invoerrechten, douane, diensten, intellectuele eigendomsrechten en competitiewetgeving. Enkele 

onderdelen waaronder de beslechting van handelsgeschillen, oorsprongsregels en transparantie zijn 

al rond. Andere onderwerpen zoals douane, publieke aanbesteding en intellectuele 

eigendomsrechten zijn bijna voltooid. Alle delen van de vrijhandelsovereenkomst dienen 

onderhandeld en overeengekomen te worden vooraleer het Associatieakkoord ondertekend kan 

worden. (Europese Commissie, 2011a). 

 

In april 2011 werd (voorlopig) de laatste onderhandelingsronde gehouden. Hierin nam Oekraïne een 

nieuwe houding aan waarin het land zo snel mogelijk tot akkoorden en compromissen wou komen. 

Het overgrote deel van het akkoord werd reeds bepaald in voorgaande rondes en nu er in de 

probleemgebieden compromissen gesloten worden, ziet het er volgens de Europese Commissie 

(2011) naar uit dat het Associatieakkoord dit jaar nog voltooid zal worden.  

 

Tot nu toe beschouwde Rusland de kans van slagen van een Associatieakkoord tussen de EU en 

Oekraïne als miniem. Sinds in de pers verklaard werd dat het Associatieakkoord misschien dit jaar 

nog rond zal zijn, neemt het land een vijandige houding aan. Rusland doet een tegenaanbod door de 

toetreding tot een vrijhandelszone met Rusland en een mogelijke verlaging van de gasprijs voor te 

stellen. Indien Oekraïne daarentegen kiest voor de EU, zal de gasprijs zeker niet verlaagd worden 

en zullen handelsbarrières verhoogd worden. Opnieuw dient Oekraïne te kiezen tussen Rusland en 

de EU. Voorlopig lijkt het land de voorkeur te geven aan het Associatieakkoord, maar het is niet 

zeker dat dit zal blijven gelden indien Rusland de gasprijs verder naar beneden duwt in haar 

voorstel. (Matuszak, S & Kononczuk, W., 2011) 

 

5.2.Invloed op het macro-economische beleid 
Indien de structuur van de Interne Markt superieur is tegenover de Oekraïense marktstructuur, zal 

de geleidelijke harmonisatie voordelig zijn voor de lokale economie. De Actieplannen voorzien de 

noodzaak aan een duurzame fiscale en monetaire beleidsvoering. Deze macro-economische 

stabiliteit is nodig voor de integratie met de Interne Markt en komt de economische groei eveneens 

ten goede. Een studie van het Centre of European Policy Studies (2006) toont aan dat een DFTA 

waarbij de Oekraïense instituties en wetgeving aangepast worden, zou zorgen voor een groei in het 

GDP van 20 tot 30 percent.  (Langbein, 2009) 
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5.3. Invloed op de handel en op factorbewegingen 
Markttoegang is een van de basisdoelstellingen van het ENP. Deze doelstelling werd echter al 

ingevuld door allerlei andere initiatieven zoals de PCA’s die afgesloten werden voor het ontstaan 

van het ENP; zo wordt de markttoegang eveneens bevorderd door het Oekraïense lidmaatschap van 

de WTO.  Het ENP probeert een meerwaarde te bieden en de markten dieper te integreren zodat er 

nog meer voordelen uit de samenwerking gehaald worden.  

 

“Het belang van onze betrekkingen met deze landen is helemaal niet nieuw. Wél nieuw in 

het ENB is een alomvattende en toekomstgericht visie op de bevordering van politieke en 

economische hervormingen, ontwikkeling en modernisering, met inbegrip van elementen die 

aan geen enkel ander derde land worden geboden. Dit omvat nieuwe steunvormen voor het 

stimuleren van economische en sociale ontwikkeling, de mogelijkheid om deel te nemen aan 

programma’s en agentschappen van de EU en – de meest innoverende dimensie – de 

mogelijkheid van een aandeel in de interne markt.” (Europese Commissie, 2006c) 

 

5.3.1 Tarifaire belemmeringen 
De voorbije jaren verlaagde de EU invoertarieven gradueel. Voor de WTO-toetreding werden 

invoerheffingen geheven op 5,97 percent van de tariefposten, terwijl nu slecht op 1,5 percent 

van de tariefposten invoertarieven van kracht zijn.  Gemiddeld betalen Oekraïense exporteurs 

2 percent invoerrechten om hun goederen in de EU binnen te krijgen, terwijl het 

wereldgemiddelde 4,2 percent bedraagt. Europese exporteurs betalen gemiddeld 4,95 percent 

invoertarieven. Eenmaal de DFTA van kracht is, zullen de meeste Europese invoertarieven tot 

0 herleid worden. Afhankelijk van de overeenkomst kan het echter nog jaren duren voordat de 

Oekraïense tarieven zullen dalen. (Vincentz, 2007; Political Risk Services, 2010) 

 

Vincentz (2007) gaat ervan uit dat het effect van een vrijhandelszone te verwaarlozen zal zijn 

zolang de handelsbarrières eenzijdig verlaagd worden door de EU. In de overgangsperiode 

zou er slechts een gering positief gevolg tot stand komen. Enkel wanneer Oekraïne haar 

handelsbarrières verlaagd kan de competitie ten volle spelen waardoor de lokale  efficiëntie 

moet stijgen.  Door de groei van de handel en een lagere kapitaalkost kan de totale welvaart in 

dit scenario met meer dan 10 percent toenemen. (Centre of European Policy Studies, 2006) 

 
De mate waarin de afschaf van tarifaire belemmeringen de handel beïnvloed, is dus sterk 

afhankelijk van het type overeenkomst dat gesloten wordt. In de literatuur wordt uitgegaan 

van drie mogelijke scenario’s: 1) de Oekraïense invoertarieven vervallen onmiddellijk, 
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2) over vijf jaar, 3) over tien jaar. Hierbij zijn het eerste en het tweede scenario het meest 

efficiënt en is een overgangsperiode van vijf jaar het meest voorkomende scenario. Indien 

echter overeengekomen wordt tot een overgangsperiode van tien jaar, treden negatieve 

neveneffecten op: door de lange tussenperiode verliest het akkoord aan kracht en bestaat de 

kans dat de Oekraïense economie zich niet voldoende zal aanpassen. (Langbein, 2009) 

 
 

5.3.2 Niet-tarifaire belemmeringen 

De meeste niet-tarifaire belemmeringen voor Oekraïense exporteurs bestaan uit de wetgeving 

die van toepassing is in de Interne Markt. Goederen die niet conform zijn aan technische 

vereisten of niet werken met dezelfde standaarden worden zo uit de markt geweerd. De 

belemmeringen voor Belgische exporteurs bestaan voornamelijk uit het achterlopen van de 

praktijk op de officiële Oekraïense wetgeving en worden bijgehouden door de 

Wereldhandelsorganisatie.  

 

Vaststelling	  van	  de	  douanewaarde	  

Sinds Oekraïne in 2008 toetrad tot de WTO, moet de douanewaarde berekend worden op 

basis van de transactiewaarde, maar in de praktijk wordt vaak gewerkt met de waarde van 

soortgelijke goederen en worden bijkomende documenten opgevraagd door de douanedienst. 

Bovendien wordt vaak een extra “fooi” gevraagd door de beambten voordat zij beginnen met 

de goederen in te klaren. Deze praktijken leiden tot hogere invoertarieven en zorgen ervoor 

dat de import belemmerd wordt. (Europese Commissie, 2011c) 

 

Administratieve	  rompslomp	  

De Oekraïense douanecode werd reeds meermaals herzien, maar tot nog toe heeft dit proces 

tot weinig verbetering geleid: de lokale douaneprocedures zijn omslachtig en nemen veel tijd 

in beslag door een slechte interpretering van de wetgeving of doordat de instructies niet 

duidelijk opgegeven zijn. Veel tijd gaat ook verloren doordat de inklaring gebeurt door 

overheidsinstanties die niet 24 op 24 uur open zijn. (Europese Commissie, 2011c; Political 

Risk Services, 2010) 
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IPR	  handhaving	  

De IPR-wetgeving in Oekraïne ging er aanzienlijk op vooruit in de aanloop van het 

lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie zodat het tegenwoordig bijna voldoet aan de 

internationale standaarden. In de praktijk is de handhaving moeilijk: hoewel Oekraïne lid is 

van verscheidene conventies en overeenkomsten betreffende IPR, wordt er weinig toegezien 

op de naleving ervan. De software- en muziekindustrie ondervinden de meeste misbruiken: 

beschermde eigendommen worden massaal illegaal gekopieerd. De materiële verspreiding 

ervan wordt aangepakt, maar illegale verspreiding via internet is moeilijk te bestrijden als de 

heersende mentaliteit niet veranderd: momenteel maken veel bedrijven en zelfs 

overheidsinstellingen gebruik van deze illegale software. (Europese Commissie, 2011c) 

 
Procederen tegen dergelijke inbreuken is nutteloos: rechters zijn vaak onvoldoende geschoold 

om een degelijke uitspraak te kunnen maken. Bedrijven die het proberen en winnen, krijgen 

slechts een minieme compensatie toegewezen tussen de 1700 – 3400 UAH. (Political Risk 

Services, 2010) 

 

BTW-‐teruggave	  

Buitenlandse bedrijven die investeren in Oekraïne en er lokale belastingen moeten betalen, 

ondervinden dat het moeilijk is om de vorderingen op de BTW terug te krijgen. Het systeem 

wordt slecht gemanaged, is niet-transparant en is onderhevig aan corruptie. De aanvraag ervan 

is een ingewikkelde en tijdrovende procedure waarvan het resultaat vaak onvoorspelbaar is. 

Het geheel heeft als gevolg dat vandaag slechts 28 bedrijven de BTW terug kunnen vorderen. 

Dit heeft een grote impact op de liquiditeit van de bedrijven en beïnvloedt zo het 

investeringsklimaat. De overheid plant de opzet van een nieuw elektronisch systeem die de 

aanvraag moet verbeteren en vereenvoudigen. Indien deze verbetering er komt, zou dit een 

belangrijke stap in de goede richting zijn om het investeringsklimaat te verbeteren.   

(Europese Commissie, 2011c; Political Risk Services, 2010) 
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5.3.3 Verbinding met de interne markt 

De onderhandelingen met Oekraïne over de implementatie van een DFTA zijn bijna rond 

zodat het akkoord mogelijk tegen eind 2011 ondertekend kan worden. Daarna moet het 

akkoord nog geratificeerd worden door de parlementen. Eenmaal van kracht kan dit zowel de 

Europese als Oekraïense economie sterk beïnvloeden, met een hogere efficiënte en hogere 

competitie als gevolg. Indien het Associatie Akkoord vergeleken kan worden met een 

verzwakte versie van de toetredingscriteria – er wordt immers slechts een deel van het acquis 

overgenomen - kan verwacht worden dat de gevolgen ervan een verzwakte versie zullen zijn 

van de effecten die spelen op nieuwe lidstaten. Het gaat voornamelijk om een verhoging van 

de handel, de macro-economische stabiliteit en de investeringsstromen. Afhankelijk van de 

natuurlijke handelsrelatie met de EU, steeg het BBP in de nieuwe lidstaten met 1,5 tot 8 

percent. De voornaamste oorzaak hiervoor lag in de toename van vertrouwen in de economie 

door binnenlandse consumenten en buitenlandse investeerders. (Fantini & Dodini, 2005) 

 

Een belangrijke voorwaarde om deze voordelen tot stand te laten komen is dat de Oekraïense 

producten geaccepteerd worden in de EU-markt. De technische standaarden en de 

conformiteit van de goederen vormen hierbij een grote hinderpaal: vele Oekraïense producten 

zijn niet veilig of ongezond en voldoen niet aan de basisvoorwaarden van de EU-certificering. 

(International Centre for Policy Studies, 2011) 

 

Zo werden een groot aantal producten die er vandaag op de markt en zijn voldoen niet aan de 

lokale standaarden, toch gecertificeerd. Dit brengt hoge kosten mee voor klanten betreffende 

de veiligheid, voor bedrijven die wel in orde zijn met de wetgeving betreffende oneerlijke 

concurrentie, en daarnaast vermindert de handel met de internationale gemeenschap. De 

oorzaak van het probleem ligt hier louter bij de organisatie van de overheid: sinds de 

overgang naar een vrijemarkteconomie werden standaarden en de manier van controle amper 

gewijzigd, terwijl de omgeving wel sterk veranderde. In december 2010 werden twee wetten 

goedgekeurd die in juli 2011 van kracht gaan en die tot doel hebben de marktcontrole dichter 

bij de EU-normen te brengen. Deze overgang zal een grote inspanning vereisen en zal zeker 

niet vanaf de invoering perfect werken. (International Centre for Policy Studies, 2011) 
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5.3.4 Vrijheid van factoren 
Het akkoord dat nagestreefd wordt met Oekraïne is een “diepgaande en uitgebreide 

vrijhandelszone” (DFTA). Dit handelsakkoord gaat verder dan een klassieke vrijhandelszone: 

er wordt niet enkel naar een vrijhandel in goederen gestreefd, maar eveneens naar vrijhandel 

betreffende handelsgerelateerde onderwerpen waaronder diensten, IPR, douanesamenwerking, 

publiek aanbesteding, competitiewetgeving enz. Toch blijft de basis een vrijhandelsakkoord 

zonder gemeenschappelijk buitentarief waardoor geen vrijheid van factoren aan de basis van 

het akkoord kan liggen. De concrete afspraken hieromtrent zullen pas bekend zijn eenmaal de 

onderhandelingen rond zijn en het akkoord gepubliceerd wordt.  

 
 

6.Kritiek 

6.1. Joint Ownership 
Aan de basis van het ENP-programma ligt joint ownership: de bestaansreden van het 

nabuurschapsbeleid is dat ze voor beide partijen voordelig is. Om dit te bereiken is het noodzakelijk 

dat de programma’s in gezamenlijk overleg ontworpen worden. In de praktijk zijn de Actieplannen 

echter voornamelijk opsommingen van veranderingen die de EU wensen door te voeren. De Unie 

stelt een normatieve agenda voorop die uitgevoerd moet worden in het partnerland en zegt eveneens 

hoe dit moet gebeuren. Er is dus geen sprake van een open dialoog; het betrokken land in kwestie 

krijgt enkel inspraak in de tijd waarin deze doelstellingen gerealiseerd moet worden. In realiteit gaat 

het om een asymmetrische relatie waarbij de EU veel meer onderhandelingsmacht heeft. (Gänzle, 

2009) 

 

6.2.Beperkte motivering 

Gezien de agenda eenzijdig door de Unie bepaald wordt, heeft dit enkel kans van slagen als hier 

voldoende positieve gevolgen aan gekoppeld zijn. Hoewel er in de periode 2007 – 2013 een budget 

van 12 miljard euro werd toegewezen aan het ENPI, is dit budget vrij weinig indien het afgewogen 

wordt tegen de objectieven die het programma daarmee wenst te bereiken.  

 
Sinds 2006 is de houding van de EU veranderd en worden meer aanmoedigingen gegeven. Een 

voorbeeld hiervan is de visumfacilitering uit 2006. Toch leidde het akkoord niet tot grootschalige 

voordelen: de toegang tot een visum werd vrijwel niet verbeterd en de kosten ervan zijn zelfs 

gestegen. Bovendien is dit akkoord niet in overeenstemming met wat Oekraïne wil bereiken 

namelijk tot een overeenkomst komen waarbij Oekraïners vrij de EU binnen kunnen, zonder visum. 

(Vucheva, 2008) 
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6.3.Beperkte handelsmogelijkheden 
De huidige financiële crisis en de moeilijkheden met de euro zorgen ervoor dat de 

groeiperspectieven van de EU niet goed zijn voor de komende jaren. De vertraagde groei zorgt voor 

nieuwe protectionistische maatregelen en vele landen volgen een beleid dat verre van liberaal is. Dit 

werpt een negatief licht over de onderhandelingen betreffende DFTA tussen de EU en Oekraïne: de 

kans dat de voornaamste Oekraïense exportproducten, landbouwproducten en staal, uit de interne 

markt geweerd zullen worden is groot en het zou best kunnen dat de complexe harmonisatie van de 

wetgeving niet gecompenseerd wordt door een toenemende export.(Gänzle, 2009) 

 

 

7.Besluit 
 

Eenvoudig gezegd bestaat het ENP-beleid uit een economische samenwerking tussen de EU en de 

partnerlanden in ruil voor hervormingen. Deze hervormingen bevatten voornamelijk aanpassingen 

in het wettelijke kader waarbij het doel een graduele evolutie naar de EU-wetgeving is. Dergelijke 

voorstellen zullen slechts aanvaard worden wanneer de voordelen voor beide partijen groter zijn 

dan de nadelen en wanneer de doelen en vooropgestelde termijnen in dezelfde lijn liggen met wat 

de heersende elite wenst te bereiken. De incentives die hiervoor aangereikt worden zijn vrij zwak in 

vergelijking met de werkelijke kosten en de doelstellingen worden nergens concreet omschreven – 

de actieplannen hanteren vage bewoordingen en de realisering ervan is nauwelijks te meten.  

 

Er bestaat een kloof tussen wat Oekraïne met het programma wil bereiken en wat de EU wil 

aanbieden: zo is het EU-lidmaatschap nog steeds een belangrijk agendapunt voor de Oekraïense 

elite en is dit voor de EU momenteel geen optie. De huidige president staat pragmatischer tegenover 

het ENP dan zijn voorganger: er wordt niet meer samengewerkt met de EU op een normatieve basis, 

maar op basis van de werkelijke kosten en baten van het programma. Als gevolg van deze 

opportunistisch houding heeft het ENP aan kracht verloren en winnen materiele en immateriële 

aanmoedigingen  aan belang.  

 

  



   60 

Door deze houding hangt het succes van het ENP voornamelijk af van de perceptie ervan: wordt zij 

als nuttig beschouwd of niet? In het geval van Oekraïne is dit beleid zeker nuttig om de toenadering 

tot de EU te bevorderen. Door aan te tonen dat het land een goede leerling is en alle punten van het 

actieplan weet te implementeren zou het zijn imago kunnen oppoetsen om de toetreding te 

bevorderen of enigszins mogelijk te maken. Deze imagoverbetering zou ook het zakenklimaat 

tegoed komen en nieuwe investeringsstromen mogelijk maken.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht wat de relatie tussen FDI en het ENP is. Eveneens 

wordt gezocht naar de huidige impact van het beleid en welke beleidsaspecten eventueel verbeterd 

moeten worden om de lokale bedrijfsomgeving te verbeteren. 
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Hoofdstuk 4 Onderzoek: de impact van het ENP op FDI-instromen 
 

1. Opzet en doel van het onderzoek 
 

Sinds de introductie van het ENP met de uitbreiding van de Unie in 2004 werden reeds 

verscheidene onderzoeken gevoerd naar de effectiviteit van het beleid. De vraag of deze politiek 

een invloed kan hebben op micro-economische investeringsbeslissingen gaat nog een stap verder.  

 

Het ENP kan het bedrijfsleven in Oekraïne op twee manieren beïnvloeden: enerzijds kan zij het 

macro-economische kader verbeteren en anderzijds heeft zij het oog op de creatie van een 

vrijhandelsakkoord. Het aspect dat hier wordt onderzocht is de welke mate de macro-economische 

omgeving een investeringsbeslissing kan beïnvloeden en of het beleid van de EU deze omgeving 

actief kan verbeteren. Bovendien wordt de vraag gesteld in welke mate de creatie van een 

vrijhandelsakkoord nieuwe investeringsopportuniteiten creëert. 

 

Om deze effecten na te gaan, werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarbij Belgische 

bedrijven geïnterviewd werden. Het doel was om de bestaande literatuur te toetsen aan wat zich 

afspeelt binnen de bedrijfswereld en hoe bedrijfsleiders een instrument zoals het ENP percipiëren. 

Op basis van het interview was het mogelijk om de inbreng van ondernemers centraal te stellen en 

maximale aandacht te besteden aan hoe ondernemers de mogelijkheden van dit beleid ervaren. De 

interviews zelf waren halfgestructureerd van aard en gebeurden aan de hand van open vragen zodat 

het interview aangepast kon worden naargelang de informatie waarover de respondenten beschikten 

en de uitvoerigheid waarmee vragen beantwoord werden. 

 

De steekproef bestond uit acht Belgische ondernemingen die doelgericht gekozen werden. De 

respondenten bevonden zich namelijk in verschillende fases van de investeringsbeslissing: ofwel 

werd een investering in Oekraïne overwogen, ofwel was de onderneming er reeds actief, ofwel was 

er sprake van een desinvestering.  

 

De opzet van dit onderzoek is niet om generaliseerbare en algemene waarheden naar voor te 

schuiven, maar om een nieuw aspect aan te brengen in het onderwerp dat nog niet verkend werd. 

Omwille van de kleine steekproef is het van belang de resultaten te relativeren en in context te zien; 

ongetwijfeld zullen andere ondernemingen een andere achtergrond en een andere visie hebben.  
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2.Resultaten van het onderzoek 
 

In dit deel worden de resultaten van de interviews weergegeven en wordt er getracht een antwoord 

te formuleren op de onderzoeksvragen. In de analyse komen de belangrijkste thema’s uit de 

interviews aan bod en worden citaten weergegeven. Alvorens de resultaten te analyseren, wordt een 

voorstelling van de respondenten weergegeven.  

 

2.1. Voorstelling van de respondenten 

2.1.1 Ahlers 
Ahlers is een internationale logistieke en maritieme dienstverlener die actief is in Oekraïne 

sinds 1999. Het bedrijf heeft er vijf vestigingen, waarvan de grootste in Kharkiv gelegen is. 

De vestigingen in Oekraïne maken deel uit van een expansiestrategie in Oost-Europa en Azië.  

 

In Oekraïne verzorgt Ahlers voornamelijk de opslag van goederen. Partners waarmee 

samengewerkt worden zijn multinationals omwille van twee redenen: ten eerste liggen de 

prijzen van Ahlers hoger dan de gemiddelde marktprijs –dit voornamelijk omwille van een 

hogere kwaliteit en de hoge mate van zwartwerk in de lokale bedrijven- en ten tweede 

verkiest het bedrijf samen te werken met internationale spelers omdat hier meer 

rechtszekerheid is dan bij samenwerking met Oekraïense klanten. (Eekels, 2011) 

 

2.1.2 Abriso 
Abriso is gespecialiseerd in de extrusie van PE-schuim, luchtkussenfolie en polystyreen en 

levert dit product zowel aan verpakkingsbedrijven als aan bouwbedrijven. De primaire markt 

is West-Europa, maar door het snelle tempo waarmee innovaties zich in deze thuismarkt 

opdringen, worden oudere machines beschikbaar voordat ze helemaal afgeschreven zijn. Deze 

machines zijn geschikt om in ontwikkelende markten te produceren omdat hier minder 

concurrentie is op productkwaliteit en omdat arbeid hier relatief goedkoper is. (Dejonghe, 

2011) 

 

De investering in Oekraïne kwam er vanuit vraag in de markt. Doordat de producten die 

Abriso levert te licht zijn om over afstanden te vervoeren die groter zijn dan 300 kilometer, 

drong een lokale productieafdeling zich op. De investering is actief sinds januari 2011 en stelt 

25 lokale werknemers tewerk. (Djonghe, 2011) 
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2.1.3 Beaulieu 
“Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de 

zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige Beaulieu-

groep. Beaulieu International Group is Europees leider in de productie van 

vloerbekleding en meubelstoffen. Wereldwijd is ze één van de belangrijkste spelers in 

deze sector. Beaulieu International Group is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat 

zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte 

producten. Beaulieu International Group heeft een dertigtal vestigingen, gespreid over 

acht landen. Beaulieu International Group telt 3.200 medewerkers en haalde in 2010 

een omzet van 1,3 miljard Euro.” (Beaulieu International Group, 2011) 

 

Deze internationale speler overweegt een productieafdeling te openen in Oekraïne. De 

kenmerken van deze investering zijn als volgt: het zou gaan om een investering van 8 tot 10 

miljoen euro met een capaciteit die 15 percent vertegenwoordigd van de huidige totale 

capaciteit. In deze vestiging zouden 200 tot 250 werknemers tewerkgesteld worden. (De 

Bleser, 2011) 

 

De voornaamste overweging die in deze beslissing gemaakt wordt is of er een vestiging in 

Oekraïne dichtbij een belangrijke klant geopend wordt of een vestiging in Saoedi-Arabië waar 

de grondstoffen goedkoper zijn, waardoor de kostprijs drastisch verminderd zou worden. De 

Oekraïense klant koopt producten van de groep en exporteert ze hierna naar Rusland. Gezien 

Oekraïne en Rusland momenteel op vele vlakken de invoertarieven opgegeven hebben, is de 

Oekraïense oorsprong van de goederen een belangrijk punt. Indien dit nagekomen kan worden, 

vallen de invoertarieven aan de Russische grens van 10 percent weg. (De Bleser, 2011) 

 

Voor deze investeerder zijn de relaties tussen Oekraïne en Rusland van cruciaal belang. Een 

toenadering tot de EU brengt deze relaties mogelijk in gevaar. De band met de EU is hier 

overigens minder van belang omdat de goederen een te hoge kostprijs zouden hebben om te 

kunnen concurreren met producten uit Turkije en Saoedi-Arabië op de Europese markt. (De 

Bleser, 2011) 
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2.1.4 Frisomat 
“Frisomat ontwerpt, ontwikkelt, produceert en bouwt innovatieve industriële gebouwen 

vervaardigd uit koudgewalst, gegalvaniseerd staal. (...) Elk lichtgewicht onderdeel van het 

gebouw wordt afzonderlijk ontworpen en geproduceerd. Op de bouwplaats wordt alles 

eenvoudig gemonteerd zoals een grote meccanokit.” (Frisomat, 2011) 

 

Frisomat is actief in Oekraïne sinds 2004 en heeft er een productieafdeling voor de lokale 

verkoop opgezet. In 2004 was de lokale vraag naar hun product groot, onder invloed van de 

Oranjerevolutie. Het vooruitzicht op een vernieuwde lokale investeringsomgeving en de 

toenemende lokale vraag speelden een belangrijke rol in de investeringsbeslissing. Bovendien 

was Oekraïne een interessant land om in te investeren door de ontwikkelde staalindustrie. Dit 

bedrijf ondervindt tot op heden vele problemen in de exploitatie van de vestiging en Philippe 

Somers wijst erop dat het moeilijk is om zaken te doen in een omgeving waar je noch de 

overheden, noch de klanten kan vertrouwen. (Somers, 2011) 

 

2.1.5 Schréder 
Schréder investeerde in Oekraïne voordat het land onafhankelijk werd. De bedoeling was om 

vanuit één vestiging in de USSR de gehele regio te bedienen. Doordat Schréder opteerde voor 

een joint venture met een partner die gevestigd was in het huidige Oekraïne, werd de 

investering daar opgestart. De beslissing werd genomen in 1987, maar tegen de vestiging 

operationeel was in 1989, waren het IJzeren Gordijn en de USSR al gevallen en was de 

situatie gewijzigd. Tot op heden blijft Rusland een belangrijke exportmarkt voor deze 

vestiging. (Petrenko & De Bruyn 2011) 

 

2.1.6 Antoon Praet 
Antoon Praet is een private investeerder die actief is in de Oekraïense landbouwsector. Zijn 

ervaringen in deze sector zijn samengevat dat Oekraïne een land is met veel mogelijkheden, 

maar waar het moeilijk is om succesvol zaken te doen. Momenteel beheert hij een oppervlakte 

van 1300 hectare dat hij pacht van meer dan 300 verschillende eigenaars waarop hij 

sojabonen kweekt voor de lokale verkoop. (Praet, 2011) 
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2.1.7 Ivan Sabbe 
Ivan Sabbe was naast verscheidene andere activiteiten eveneens een private investeerder in de 

Oekraïense vastgoedsector. De opzet was om gronden te kopen, hiervan de bestemming te 

wijzigen zodat deze geschikt werden voor retail en deze vervolgens uit te baten. De 

investeringen werden aangevat in 2005, maar toen de economische crisis hard toesloeg en de 

politieke vooruitzichten sterk veranderden, werden de eigendommen verkocht aan Oekraïners. 

De laatste eigendom werd verkocht in 2010. (Sabbe, 2011) 

 

2.1.8 Reynaers 
“Reynaers Aluminium ontwikkelt en verkoopt innovatieve en hoogkwalitatieve aluminium 

profielen voor de bouwsector. Reynaers-profielen worden door schrijnwerkers en 

constructiebedrijven verwerkt tot ramen, deuren, schuifelementen, veranda’s, gevels, 

lichtstraten en zonweringen. We bieden oplossingen voor alle vormen van architectuur en dit 

zowel voor de residentiële markt (nieuwbouw en renovaties) als de projectmarkt 

(appartementen, kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra, openbare gebouwen, scholen, 

ziekenhuizen, ...). Comfort, veiligheid, architecturaal design en energie-efficiëntie staan 

voorop in de ontwikkeling van onze producten.” (Reynaers Aluminium, 2011) 

 

“Reynaers Aluminium dankt zijn leiderspositie aan zijn voortdurende investeringen in 

onderzoek en de ontwikkeling van marktgerichte producten.” (Reynaers Aluminium, 2011) 

 

“Het bedrijf dat opgericht is in 1965 heeft zijn hoofdkantoor in Duffel (België) en telt 

ongeveer 1000 medewerkers in 26 landen wereldwijd.” (Reynaers Aluminium, 2011) 

 

Reynaers Aluminium is sinds 1998 actief in Oekraïne. De toenadering tot de markt is 

geleidelijk gegroeid: in het begin deed men enkel aan lokale verkoop van producten die 

geproduceerd werden in Duffel, later werd daarbij gebruik gemaakt van een lokaal depot. 

Sinds 2008 is het bedrijf lokaal aanwezig met een 100 percent eigendom waarin enkele 

productieactiviteiten opgenomen worden. Vanuit deze vestiging wordt de Oekraïense markt 

bediend en wordt er eveneens geleverd naar Rusland en CIS-landen. In de vestiging worden 

65 mensen tewerkgesteld waarvan de ene helft magazijniers zijn en de andere helft bedienden. 

(De Cordes, 2011) 
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Enkel de isolatie en de coating van de profielen wordt binnenshuis gedaan; de profielen zelf 

worden aangeleverd door zowel buitenlandse als lokale leveranciers waarbij het aandeel van 

de lokale leveranciers sterk stijgt. Van 2008 tot 2011 is dit aandeel namelijk van 0 tot 50 

percent gestegen. De plannen zijn om dit percentage te laten aangroeien tot 70 percent. (De 

Cordes, 2011) 

 

In het algemeen doet Reynaers het heel goed in Oekraïne: “2009 was een moeilijk jaar, maar 

2010 was al beter en in 2011 is de vraag al met 30 percent gestegen”. Waarschijnlijk is veel 

hiervan te danken aan een sterke lokale werknemer die de omgeving genoeg kent om de 

onderneming telkens te hulp te staan.  (De Cordes, 2011) 

 

2.2.Resultaten 

2.2.1 Drijfveren voor een investering in Oekraïne 
In de eerste plaats is het belangrijk om te weten waarom Belgische ondernemingen investeren 

in Oekraïne. Eenmaal dit bekend is, wordt het duidelijk welke de regionale onderscheidende 

factoren zijn. De resultaten worden weergegeven in grafiek 15. 

 

Grafiek 15: Doorslaggevende motieven in de investeringsbeslissing 

 
 

Uit grafiek 15 kan afgeleid worden dat het bedienen van de lokale vraag de belangrijkste 

factor is. Vier van de ondervraagde bedrijven opereren om lokale klanten te bedienen en 

wijzen op het enorme potentieel van Oekraïne als belangrijkste motivatie voor de investering. 

Ivan Sabbe formuleert dit als volgt: “Oekraïne is een land met heel wat mogelijkheden 

waarbij eigenlijk drie elementen een belangrijke rol spelen. Ten eerste biedt landbouw er heel 

wat mogelijkheden door de grote hoeveelheid beschikbare en vruchtbare gronden. Ten tweede 

is er een sterk industrieel apparaat aanwezig. (…) Ten derde is er ook een enorme bevolking 

van meer dan 45 miljoen mensen dat heel wat potentieel biedt.” 
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2.2.2 Grootste voor en nadelen van dit land als vestigingslocatie 
Wanneer gekend is wat door Belgische investeerders als de sterkte- en zwaktepunten van 

Oekraïne wordt ervaren, zal eveneens gekend zijn wat Oekraïne kan promoten en aan welke 

pijnpunten gewerkt moet worden. Op basis van deze informatie wordt duidelijk welke punten 

het ENP zou moeten aanpakken indien ze de investeringen in Oekraïne wil aanwakkeren. In 

grafiek 16 worden de grootste voordelen van de locatie beschouwd, terwijl grafiek 17 de 

grootste nadelen weergeeft.  

 

Over de grootste voordelen van het land zijn de meningen verspreid: verscheidene factoren 

worden aangehaald en worden soms als even belangrijk ervaren. Toch lijkt het enorme 

potentieel van het land het grootste voordeel te zijn. Verschillende keren wordt opgemerkt dat 

een investering in Oekraïne enorm risicovol is, maar dat wie slaagt heel grote winsten kan 

maken. Over de lage loonkosten zijn de meningen verdeeld: de hoogte van de lonen is sterk 

afhankelijk van de locatie – in Kiev of niet – en van de noodzaak aan kennis van het Engels. 

Indien beide factoren niet aanwezig zijn, liggen de lonen relatief veel lager en zijn 

werknemers goed geschoold tegenover de EU.   

 

Over de risico’s waarmee investeerders te maken krijgen, hebben de ondernemers een 

eensgezinde mening: bij allen komt beperkte rechtszekerheid, de administratieve rompslomp 

en de corruptie aan bod. Voor Jan Dejonghe van Abriso is de plaatselijk administratie “Kafka 

tot de tiende macht. (…) Voor alles heb je een toelating of een vergunning nodig en moet je 

mensen betalen om het dossier vooruit te laten gaan, anders blijft het gewoon liggen.” 

Philippe Somers van Frisomat heeft het eveneens over “echte maffiatoestanden”.  

 

 

Grafiek 16: Grootste voordelen van het land als locatie voor buitenlandse investeerders 
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Grafiek 17: Grootste nadelen van het land als locatie voor buitenlandse investeerders 

 
 

 

2.2.3 Impact van de macro-omgeving op de lokale investering 
Het doel is om na te gaan of de bedrijfsomgeving ook effectief een belangrijke rol speelt in de 

uitbating van de lokale vestiging. Indien dit het geval is, heeft een verbetering van de 

omgeving lagere operationele risico’s als gevolg en kan een beleid zoals het ENP een 

belangrijke rol spelen in de verbetering van de bedrijfsomgeving. De resultaten worden 

weergegeven in grafiek 18. 

 

Grafiek 18: Impact van de macro-omgeving op de lokale investering 

 
Uit de resultaten blijkt dat de macro-omgeving een belangrijke impact heeft op de lokale 

vestiging. Meestal werd hiermee opnieuw verwezen naar hindernissen zoals de 

administratieve omgeving, de corruptie en het tekort aan rechtszekerheid, maar ook de 

economische crisis en de politieke instabiliteit werden vaak aangehaald. Deze factoren 

beïnvloeden de efficiëntie en de winstgevendheid waarmee een lokale vestiging kan worden 

uitgebaat doordat ze de kosten verhogen. In Demekas (2007) wordt dit effect bevestigd: “Een 

stabiele beleidsomgeving dat macro-economische stabiliteit bevordert, de rechtszekerheid en 

de naleving van contracten garandeert, competitiviteit ondersteunt en de ontwikkeling van de 

private sector aanmoedigt, kan zowel binnenlandse als buitenlande investeringen stimuleren” 
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Er dient opgemerkt te worden dat sommige bedrijven door hun marktkennis in staat zijn door 

dit doolhof van lokale gebruiken te navigeren en hierdoor weinig problemen hebben met de 

macro-omgeving. Amaury De Cordes van Reynaers beschrijft dat ze dankzij hun lokale 

werknemer eigenlijk weinig te maken krijgen met corruptie en administratieve problemen. 

Het enige probleem waarmee zij te maken hebben is de BTW-regeling: reeds meer dan een 

jaar hebben ze een vordering op de BTW van 11 miljoen Hryvnia, maar dit geld ontvangen is 

een moeilijk proces. 

 

2.2.4 Impact van de macro-omgeving op de investeringsbeslissing 
Soms wordt de investeringsbeslissing genomen zonder dat beslissingnemers een accuraat 

beeld van de lokale omgeving voor ogen hebben. Jan Dejonghe van Abriso verduidelijkt dit: 

“Wij zijn er onwetend ingestapt, maar hadden we alles geweten, dan waren we er 

waarschijnlijk niet ingestapt.” Ook Marc de Bleser lijkt bij de huidige investeringsbeslissing 

van Beaulieu slechts een beperkte rol toe te kennen aan de lokale bedrijfsomgeving 

 

Verscheidene ondernemers haalden echter aan dat een beweging in de politieke omgeving een 

belangrijke invloed speelde op de investeringsbeslissing. Zowel Ivan Sabbe als Philippe 

Somers van Frisomat investeerden in Oekraïne toen de Oranjerevolutie in volle ontwikkeling 

was. De positieve politieke vooruitzichten moedigden deze investeringen aan en zorgden 

eveneens voor een lokale economische ontwikkeling. Sinds de economische crisis en sinds 

Yanukovych opnieuw verkozen werd, is het investeringsklimaat opnieuw minder gunstig voor 

buitenlandse investeerders; terwijl buitenlandse bedrijven onder de regering van Yushchenko 

welkom waren, wordt nu duidelijk gemaakt dat de voorkeur gegeven wordt aan Oekraïense en 

Russische investeerders.  

 

2.2.5 Impact van een mogelijke DFTA op de lokale vestiging 
In de interviews werd eveneens nagegaan wat de mogelijke impact van een DFTA op de 

lokale vestiging zou zijn. Er werden verschillende effecten onderscheiden van rechtstreeks 

gunstig tot onrechtstreeks ongunstig. Hierbij staat rechtstreeks gunstig voor een 

vermoedelijke stijging in activiteit, louter door de nieuwe handelsakkoorden. Indien de 

positieve invloed daarentegen voortvloeit uit een aanpassing van het lokale institutionele 

kader, is de invloed onrechtstreeks gunstig.  
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In verband met een mogelijke rol voor het ENP verduidelijkt Philippe Somers dat een 

vrijhandelsakkoord met Europa een sterk vertrouwenssignaal zou kunnen geven naar de 

buitenwereld, waardoor op korte tijd grote omwentelingen tot stand kunnen komen. 

 

De handelsakkoorden kunnen echter ook ongunstige invloeden tot gevolg hebben: 

rechtstreeks kan dit zorgen voor een verhoogde concurrentie, terwijl onrechtstreeks de relatie 

met Rusland een belangrijke factor wordt. De verdeling van de resultaten wordt weergegeven 

in grafiek 19. 

 

 

Grafiek 19: Gevolgen van een totstandkoming van een DFTA 

 
 

 

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat het effect van een DFTA voornamelijk indirect 

gunstig ingeschat wordt. Respondenten zijn meestal van mening dat deze akkoorden niet tot 

stand kunnen komen indien het huidige institutionele kader in Oekraïne niet wordt aangepast. 

De effecten waarop voornamelijk gemikt wordt, zijn de verlaging van de corruptie, de 

administratieve vereenvoudiging en een verbetering van het juridisch kader.  

 

Verscheidene bedrijven merken op dat indien tot een DFTA en een Associatieakkoord 

gekomen wordt met Europa, de relatie met Rusland hierbij in gevaar komt en dat het risico 

bestaat dat er economische represailles zullen komen. Bovendien is het niet mogelijk dat een 

DFTA tussen de EU en Oekraïne ervoor zou zorgen dat goederen uit Rusland kosteloos 

geïmporteerd kunnen worden in de EU en omgekeerd. Al deze relaties zullen gedetailleerd 

omschreven moeten worden.  
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Geen enkele respondent denkt een rechtstreeks ongunstige invloed van de akkoorden te zullen 

ondergaan. Antoon Praet merkt echter wel op dat de effecten van een DFTA miniem zullen 

zijn omdat er op weinig producten nog rechten worden geheven en de kwalitatieve 

handelsbarrières zullen hoogstwaarschijnlijk toch blijven bestaan. Indien er tot een akkoord 

gekomen wordt, speelt de eliminatie hiervan een heel belangrijke rol. Philippe Somers van 

Frisomat is van oordeel dat bij het ondertekenen van een vrijhandelsakkoord zeker ook een 

nieuwe BTW-regulering tot stand moet komen.  

 
 

3. Besluit: analyse van de resultaten 
 
Er werd nagegaan wat voor ondernemers belangrijke troeven en hindernissen zijn en met welke 

factoren rekening gehouden wordt bij de investeringsbeslissing. hierbij kwamen institutionele 

factoren naar voor als de grootste hindernis bij zakendoen in Oekraïne doordat zij een rem zijn op 

de economische ontwikkeling van het land en zo ook op de winstgevendheid van investeringen. De 

respondenten beklemtoonden hierbij steeds opnieuw de hoogdringendheid van een daling in 

corruptie, het aantal administratieve procedures en de stijging in rechtszekerheid. Met deze factoren 

werd bijna altijd rekening gehouden bij de investeringsbeslissing. Volgens Ivan Sabbe zien vele 

ondernemers af van een investering in Oekraïne omdat het land als te risicovol wordt beschouwd. 

Bovendien geven de respondenten aan dat betreffende de lokale bedrijfsomgeving weinig tot niets 

veranderd is in de laatste jaren.  

 
Al deze problemen vereisen een grondige hervorming van de Oekraïense politieke, economische, 

juridische en sociale context. Dit zijn doelstellingen die direct vallen onder het ENP. Toch 

suggereert de werkelijkheid dat het instrument tot op heden eigenlijk weinig realiseerde. De 

noodzaak aan een hernieuwde aanpak werd eveneens aangevoeld bij beleidsvoerders. Als gevolg 

zal in mei 2011 een grondige evaluatie gepubliceerd en geïmplementeerd worden.  

 
Indien het ENP en meer concreet de Associatieakkoorden en de onderhandelingen rond de DFTA 

erin slagen hun eigen doelstellingen te realiseren, kan het Oekraïense investeringsklimaat gevoelig 

verbeteren. Om dit te realiseren is echter een grote inzet van Oekraïne vereist die momenteel 

afwezig is. Zowel bij de onderhandelingen met Rusland als met de EU neemt het land een 

opportunistische houding aan, terwijl de realisatie van het ENP een grote inzet vereist van beide 

partijen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of het ENP wel de nodig kracht heeft om de 

lokale beleidsvoerders te overtuigen. Veel zal afhangen van de onderhandelingen rond de DFTA – 

de enige concrete beloning die de EU in ruil kan bieden - en de hernieuwde aanpak van het ENP. 
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Algemene conclusie 
 

Oekraïne is een land waarvan zowel de economische als de politieke omgeving sterk veranderde 

over de afgelopen jaren. De voornaamste oorzaken voor deze bewegingen liggen bij de 

economische crisis en de opkomst en teloorgang van de Oranjerevolutie. Toch is het land 

aantrekkelijk voor FDI omwille van vier factoren: ten eerste beschikt het over grote, vrije 

landbouwgronden die hoog renderen. Ten tweede beschikt het over een ontwikkeld industrieel 

apparaat. Ten derde heeft een immense bevolking dat op vele vlakken nog niet in basisproducten 

voorzien is. Tenslotte is er een hoge werkloosheid en zijn arbeiders relatief goed geschoold. Enige 

productiviteit gaat echter verloren door de andere werkcultuur.  

 

Tot op vandaag heeft het land moeite om af te rekenen met haar Sovjetverleden en bevindt het zich 

in innerlijke tweestrijd. De keuze die het land moet maken is of zij het Europese of het Russische 

model zal volgen. Deze beslissing en het uitstellen ervan weegt door op de politieke en 

economische omgeving van het land: op vlak van beleidsvorming komt vaak tegenstrijdige 

wetgeving tot stand en op economische vlak moet het land kiezen tussen een handelsakkoord met 

de EU of met Rusland.  

 

Vele investeerders hebben schrik om te investeren in het land omdat het investeringen een hoog 

risico dragen. Veel van deze risico’s zoals de corruptie, de beperkte rechtszekerheid en 

administratieve rompslomp liggen eveneens in het Sovjetverleden van het land. Net omwille van 

deze factor kan het ENP een belangrijke stimulans bieden en zijn de mogelijke opbrengsten van het 

programma in Oekraïne groot: 

 

“De grootste uitdaging voor post-Sovjetlanden is om de maatschappij de desovjetiseren. (...) 

Dit houdt in dat de plaatselijke burgerlijke maatschappij nog steeds heel zwak is en dat 

nationale verantwoordelijkheid nog in opbouw is. Elke steun die deze landen hierbij kunnen 

krijgen is meer dan welkom en noodzakelijk.” (Vialichka, 2011) 
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De hervormingen bevatten voornamelijk aanpassingen in het wettelijke kader waarbij het doel een 

graduele evolutie naar de EU-wetgeving is. Toch heeft het programma nog niet veel bereikt in 

Oekraïne. In de interviews geven respondenten aan dat het investeringsklimaat de afgelopen jaren 

niet verbeterd is en dat de vooruitzichten er zelfs achteruit op zijn gegaan. De regering van 

Yanukovych benadeelt buitenlandse investeerders tevenover zowel binnenlandse als Russische 

investeerders. Het enige voordeel dat deze regering biedt voor buitenlandse investeerders is dat ze 

stabieler is als de vorige. 

 

Respondenten gaven aan dat de macro-omgeving wel degelijk een belangrijke rol speelt op de 

investeringsbeslissing en op de verdere uitbating van de lokale vestiging. De rol die ze speelt op de 

investeringsbeslissing wordt aangetoond door de grote toename in investeringsstromen na de 

Oranjerevolutie: voor Frisomat en Ivan Sabbe was het nieuwe politieke bewind en de bloei van de 

lokale economie rechtstreek verantwoordelijk voor hun investering.  

 

Daarnaast wordt hoogdringendheid van hervormingen inzake corruptie, administratie en 

rechtszekerheid aangetoond in de interviews en wordt eveneens aangegeven dat sinds de introductie 

van het ENP op deze vlakken weinig verbeteringen zijn ingevoerd.  

 

Hoewel aan het nut van het beleid niet te twijfelen valt, is de effectiviteit ervan een groot vraagstuk. 

Het grootste probleem waarmee de ENP te maken krijgt is de afdwingbaarheid van het programma: 

ten eerste is er te weinig financiële ondersteuning voor het programma en ten tweede zijn de 

beloningen voor hervormingen niet groot genoeg. Zo kan bijvoorbeeld geen lidmaatschap beloofd 

worden. De vraag of initiatieven zoals een DFTA de balans in de andere richting kunnen doen 

overslaan zal onbeantwoord blijven tot de onderhandelingen rond zijn. Uit de interviews kwam naar 

voor dat de meeste ondernemers hier een indirect gunstig resultaat uit verwachten: de voordelen 

ervan vloeien niet zozeer voort uit de lagere import- en exportkosten, maar uit een verbetering van 

het institutionele kader in Oekraïne. De heersende opinie is namelijk dat het onmogelijk is voor de 

EU om een vrijhandelsakkoord te sluiten met Oekraïne indien dit niet verbetert.  

 

Het besef dat tot op vandaag weinig gerealiseerd werd leidde tot een grondige evaluatie van het 

programma. In mei 2011 werd een review gelanceerd dat als basis diende voor de hervorming van 

het beleid. Het doel is om een hogere focus te kunnen leggen op waarden, de burgerlijke 

maatschappij en de individuele noden van elk partnerland. Bovendien zal een sterkere 

voorwaardelijkheid ingebouwd worden. (Majorenko, 2011) 
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Tot op vandaag zijn de meningen van de verschillende lidstaten sterk verdeeld betreffende het ENP. 

Voorstanders van het beleid vinden dat een evolutie naar een douane-unie of zelfs naar het 

lidmaatschap mogelijk moet worden, terwijl tegenstanders vinden dat het ENP net moet dienen als 

afweermechanisme voor verdere toetredingen. De voornaamste oorzaak voor deze verdeeldheid  

ligt in de complexiteit van het onderwerp: zowel het buitenlandse als het binnenlandse beleid zijn 

erin betrokken en over beide onderwerpen zijn de meningen verdeeld. 

 

Indien dit vernieuwde beleid haar doelstellingen kan realiseren, kan dit leiden tot een sterk 

verbeterde investeringsomgeving in Oekraïne. Uit de interviews kwam duidelijk naar voor dat het 

land nu als risicogebied beschouwd wordt en als gevolg liever vermeden wordt, maar daarbij wordt 

algemeen erkend dat het land een gigantisch potentieel heeft. Of dit potentieel gerealiseerd zal 

kunnen worden dankzij de hulp van het ENP blijft een belangrijke vraag en is materie voor verder 

onderzoek. De volgende belangrijke evolutie in het beleid zal de voltooiing of de afwijzing van de 

DFTA zijn. Deze bepaalt namelijk grotendeels het pad dat Oekraïne wil belopen: wil het opteren 

voor een Europese aanpak, of wil het opnieuw de relaties aanhalen met Rusland? 
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Bijlage I: Evolutie van de aantrekkelijkheid per regio voor FDI 
 

Figuur 2: Verdeling van de FDI-stromen van 2008 – 2010 over de wereld 

 Bron: Earnst & Young (2010), European attractiveness Survey: Waking up to the new economy, s.l., 48 blz. 
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In Ernst & Young’s 2010 European attractiveness survey, China 
(39%) edges out Western Europe (38%) as the most attractive 
region for FDI and reclaims its 2008 title, gaining six percentage 
points in its investor attractiveness rating. These top two FDI 
magnets are followed by Central and Eastern Europe (24%), 
then India and North America (22% each). With growth in prospect 
in 2010, investors are returning to their hunt for higher returns, 
leading to a global FDI competition, which results in the levelling 
of the playing fi eld.

In the past three years, international investors responded to trends 
in the global marketplace, recogniz ing that their return on 
investment could be as stable — and possibly more profi table — in 
emerging — or high growth markets, while their risks there could 
be made manageable. This partly explains why Western Europe’s 
appeal as the most attractive destination for FDI collapsed from 
68% of votes in 2006 to 38% in 2010. Enthusiasm for North 
America fell from 48% to 22% over the same period, while China’s 
attractiveness ranking hovered at 40% and India’s grew steadily 

during the years 2006-2010.

As noted in the report Redrawing the map, featuring insights from 
the “Globalization Index,”0 this growing convergence in the appeal 
of investment destinations increases competition among global 
regions and countries. Models of stable corporate performance 
and economic development no longer belong exclusively to North 
Americans, Western Europeans or the Japanese. The end of 
geography is neither the end of the West nor the rise of the East in 
its stead. It is the emergence of a level and interconnected global 
economy. In this new multi-polar world, every nation, every cluster, 
every city competes for new investment. In the end, those with the 
best competitive advantages will win, as investors are able to shop 
around for growth, talent, technology and productivity. Clearly, 
international investors are looking for an edge in the increasingly 
spherical global FDI economy. 

1. Redrawing the map: Globalization and the changing world of business, an Ernst & Young report, 
written in co-operation with the Economist Intelligence Unit.
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By 2008, investors began to rate rapid-growth markets, especially China, India and 
Central and Eastern Europe on the same level of attractiveness as established destinations.
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Source: Ernst & Young's 2010 European attractiveness survey. 
Total Respondents: 814 . Respondents selected 3 possible answers.
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Bijlage II. Kaart van Oekraïne 
 

Figuur 3: Kaart van Oekraïne 

Bron: United Nations (2011), “welcome to the United Nations  Cartographic Section”, 21 oktober 2010, 
geraadpleegd uit: http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 
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Bijlage III. Oekraïense bevolking per leeftijd en geslacht in 2010  
 

Figuur 4: Bevolkingspiramide van Oekraïne voor 2011 

 
Bron: U.S. Census Bureau (2011), “International Data Base: Ukraine”, 20 mei 2011,  geraadpleegd uit 
http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php 
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Bijlage IV: Oekraïense export- en importbestemmingen 
 

Figuur 5: Importerende landen voor Oekraïense producten in 2009 naar waarde 

 
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, 26 februari 2011, geraadpleegd uit: http://www.trademap.org/Index.aspx 
 

Figuur 6: Exporterende landen voor Oekraïense producten in 2009 naar waarde 

 
Bron: International Trade Centre (2011), “Trade Map: Trade statistics for international business 
development”, 26 februari 2011, geraadpleegd uit: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Bijlage V. Vaststelling van de ontwikkelingsfase in de GCI 
 

Tabel 3: Onderscheid van de ontwikkelingsfase voor het gebruik van de GCI 

Fase van ontwikkeling GDP per Capita (US $) 

Fase 1: Factor-gedreven < 2.000 

Transitie van fase 1 naar fase 2 2.000 – 3.000  

Fase 2: efficiëntie-gedreven 3.000 – 9.000 

Transitie van fase 2 naar fase 3 9.000 – 17.000 

Fase 3: Innovatie-gedreven > 17.000 

Bron: The Foundation for Effective Governance (2010), The Ukraine Competitiveness Report, s.l., 158 blz. 
 

 

 


