
Příležitosti pro agrární spolupráci s 
Ruskou federací 

listopad 2016 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 



Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

Obsah 

• Ruská ekonomika 

• Ruský agrární sektor a vládní politika  

• Česko-ruský agrární obchod 

• Úspěchy českých firem a rozpracované projekty 

• Příležitosti  

• Výstavy a akce 2017 



Ruská ekonomika 

• Nízké ceny ropy  

 (90 USD  za barel v 2013 vs. 45 USD v 2016) 

• Devalvace rublu  

 (32 RUB/1 USD v 2013 vs. 72 RUB/1 USD v 2016) 

• Vliv sankcí 

 

• Pokles HDP  

• Snížení importu (o -37 %) i exportu (o -30%) v 2015 

• Snížení soukromé spotřeby, nízká úroveň investic, 
odliv zahraničních  investic 
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Ruský agrární sektor a vládní politika  

• Zásadní problémy: 

– zastaralé technické zařízení, nedostatečné finanční zajištění 
podniků, nízká efektivita, nízká produktivita práce 

• Vládní program rozvoje zemědělského sektoru a zemědělské a 
potravinářské výroby na r. 2013-2020 + podprogramy! 

• Doktrína o potravinové soběstačnosti 

– Do r. 2020 soběstačnost: brambory, obilí, mléko, maso, ryby, sůl, 
cukr, olej 

• Sankce / opatření s cílem zajištění potravinové 
bezpečnosti Ruska / politika náhrady dovozu  

• Tlak na lokalizaci výroby a vymanění se ze závislosti na 
dovozu 
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Český agrární export do Ruska 
(Export potravin, zvířat, tabáku, krmiv, zem. produktů..)  

 

 

 

 

             Export vybraných 
zemědělských a  

potravinářských technologií) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK HODNOTA (mld. Kč) 

2013 2,45 

2014 2,96 

2015 2,35 

I-IX/2016 1,92 

ROK HODNOTA (mil. Kč) 

2014 884,5 

2015 601,9 

I-IX/2016 649,9 



Úspěchy českých firem a rozpracované projekty 

• Stavby farem na klíč 

• Centrum pro šlechtění skotu 

• Závod na montáž zemědělské techniky 

• Dodávky zařízení do pekáren 

• Minipivovary 

• Závod na výrobu müsli, trvanlivých potravin, dětské výživy  

 

• Export piva, alkoholických nápojů, prezentace vín 

• Export násadových vajec 

• Výstavba pekárny 

• Výstavba cukrovaru a další 
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Příležitosti 

• Rusko nechce být závislé na exportu – šance dovážet 
pouze produkty, které si nevyrobí sami 

• Tlak na lokalizaci výroby (nabízí výhodné podmínky) 
x nutná obezřetnost 

• Předávání know-how 

Obory:  

živočišná výroba (stavba farem, genetika, živá zvířata), 
akvakultura, vinařství, pivovary, skleníky, skladovací 
prostory, logistická centra, zdravá výživa, nápoje, 
speciální produkty, potravinové přísady… 
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Hlavní výstavy 2017 

MOSKVA 

• „Zerno-Kombikorma-Veterinaria“ (31. 1. -2. 2.) 

• PRODEXPO (6. – 10. 2.) 

• AGROFARM (7. – 9. 2.) 

• FOODSERVICE, Mlékárenský a masný průmysl (28. 2. – 3. 3.)  

• Beviale Moscow (28. 2. – 2. 3.) 

• Modern Bakery Moscow (13. – 16. 3.) 

• Ingredients Russia (14. – 17. 3.) 

• World Food Moscow (11. – 14. 9.) 

• Zolotaja Oseň (5. – 8. 10.) 

• AGROPRODMASH (9. – 13. 10.) 
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Hlavní výstavy a akce 2017 

REGIONY 

o Interagromash, Rostov na Donu (1. – 3. 3.) 

o Agrokomplex, Ufa (14. – 17. 3.) 

o Pivo, Soči (16. – 18. 5.) 

o PETERFOOD, Petrohrad (14. – 16. 11.) 

o JugAgro, Krasnodar (21. – 24.  11.)  

 

o Projekty ekonomické diplomacie (PROPED) 

o Podnikatelská mise ministra zemědělství ČR 

o Incomingové mise do ČR 

o Náměty na další akce? 
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Děkuji za pozornost a těším se na 
spolupráci! 

 

Nikola Hrušková 

zemědělský diplomat 

Velvyslanectví České republiky v Moskvě 

nikola_hruskova@mzv.cz 
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