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Osnova

Role Ukrajiny ve světovém agrárním obchodu 

Možnosti vývozu 

Zemědělská produkce 2022

Dopad na ČR

Co bude dál? 
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Zemědělská půda a 
osevní plochy

Arable land
32,8 mln ha (79%)

Pastures
5,2 mln ha (13%)

Hayfields 
2,3 mln ha (6%)

Conversions 
0,2 mln ha (0%)

Perennial plantations 
0,9 mln ha (2%)

41,3 mil.
ha

Zemědělská půda v UA a její 
struktura (mil. ha)

Pšenice
6,6 mln ha

23%

Kukuřice
5,4 mln ha

19%

Ječmen
2,4 mln ha

8%

Oves
0,2 mln ha (1%)

Jáhly
0,2 mln ha (1%)

Další zrniny 0,6 mln
ha 2%

Slunečnice
6,5 mln ha

23%

Sója 1,4
mln ha

5%

Řepka 1,1
mln ha

4%

Sugar beet 
0,2 mln ha (1%)

Zelenina a melouny
1,9 mln ha

7%

Krmné 
plodiny1,7

mln ha
6%

Osevní plochy (mil. ha)

Source: State Statistic Service of Ukraine, 2020
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Role Ukrajiny ve světovém agrárním 
obchodu 

Source: FAS USDA, ITC, UA Customs BI

Ukrajina je schopna uživit až 400 milionů lidí mimo vlastní území. Zejména Střední východ a Afrika jsou 
extrémně závislé na dovozu ukrajinské zemědělské produkce. 



Závislost na dovozu z UA 

Source: UA Customs BI, FAS USDA

Severní Afrika, Blízký Východ a část Asie je extrémně závislá na dovozu zem. 
Komodit z Ukrajiny. 

Pšenice Slunečnicový olej



Hrozba hladomoru

• Zničení zásob a skladovacích kapacit v Chersonu a
Záporoží, blokáda přístavů

• GHI (Global hunger index) vyhodnotil v roce 2021
47 zemí jako země ohrožené hladem. V roce 2022
by to mělo být více jak 60 zemí, až půl miliardy lidí

• Každý rok na následky podvýživy zemře 3,1
milionů dětí. Dopad na rozvojový svět (výživa dětí
do 3 let)

• Nepokoje, konflikty, migrační krize



Kontinentální blokáda

Před válkou:
Vývoz 5-6 mil. tun zrnin přes 

námořní přístavy

0,5 až 0,7 mil. tun slunečnicového oleje

Po moři před konliktem až 98 % 
exportu. 

Nyní:

Blokáda námořních přístavů, říční po 
Dunaji zdaleka nestačí 

Na komerční plavidla útočí RF
Přístavy zaminovány 

AZOV SEA

Crimea

BLACK SEA

Ukrajinské přístavy blokuje ruské 
námořnictvo



Alternativní cesty 

Deset „vyhovujících“ železničních cest 

Max. kapacita:

560 vagonů zrnin/den = 1.1 MMT/měsíčně
(20%)

130 vagonů pro slun. olej/= 250 KMT/month
(50%)

! Různá rozchodnost kolejí 

Kudy ven? 



Solidarity lanes 

Alternativní cesty přes Balt a Černé moře 

29 terminálů pro vývoz zrnin, skladovací 
kapacita 2,7 mil. tun

!Vlastní produkce EU?

Přístavy pro exportu 
komodit v EU



Shrnutí

Zbývá vyvézt 20 mil. tun (18-24 měsíců přes 
evropské přístavy) 

Kam uskladnit letošní sklizeň?

Zemědělci přijdou o příjmy

Bez příjmů nemůžou zemědělci založit novou 
sklizeň 



Jarní osev 

Od jara 140 tis km2 pod RF 
okupací, jarní osev (70%)

Největší ztráty na 
severovýchodě, východě 
a jihu 

Méně kukuřice, 
slunečnice, sójy 
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Jarní osevy a sklizeň 2022

Okupovaná území:

 Rozkrádání techniky a vybavení

 Rozkrádání produkce

 Úpisy farmářů Rudé armádě 

Osvobozená 
území:

 Zaminovaná pole

 Zničené zem. podniky

 Nejsou vstupy 
(osiva, hnojiva, PPP)

Sklizeň na 60 až 70% 
(50 mil. tun)

Obohacení z východu



Dopad na české 
zemědělství

 Extrémní nárůst nákladů (PHM, hnojiva, osiva, energie) 

 Nedostupnost některých vstupů 

 Volatilita na trzích (bezcelní přístup UK na EU trh)



Dopad na české 
zemědělství

 Asymetrický dopad (polní výroba x ŽV a některé komodity)

 Dodavatelsko-odběratelské řetězce (ND)

 Plyn?

 Potenciálně vyšší tržby, vyšší zisk RV

 Rok 2023? Vyšší náklady, nižší ceny pro všechny



Kdy se vrátí situace do 
normálu?

 Po žních? 

 Po válce? 

 Po konci mandátu Evropské komise? 



Děkuji za pozornost


