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Ekonomická diplomacie ČR pomáhá podnikatelům při navazování kontaktů v zahraničí a vytváře-
ní podmínek pro přístup českých subjektů na zahraniční trhy. Čeští exportéři mohou využívat ná-

strojů ekonomické diplomacie, mezi něž patří Klientské centrum pro export (KCE). KCE je jednotné 
kontaktní místo pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Českým firmám 
nabízí prostřednictvím jednotné zahraniční sítě konzultace a poradenské služby ohledně exportních 
a investičních záměrů. Služby pro exportéry jsou poskytovány také v zahraničí, a to pomocí zastu-
pitelských úřadů a zástupců agentur (Czech Trade a Czech Invest) v rámci Jednotné zahraniční sítě. 

Základem úspěšného působení českých firem v zahraničí jsou kvalitní informace o teritoriích a ob-
chodních příležitostech. MZV ČR připravuje každoročně Mapu oborových příležitostí a v návaznosti 
na celosvětovou proměnu poptávky spojenou s pandemií covid-19 představilo Mapu strategických 
příležitostí. Komplexní informace o jednotlivých zemích mohou čeští podnikatelé nalézt také v Sou-
hrnných teritoriálních informacích (STI) na webu businessinfo.cz. Ve spolupráci s Hospodářskou ko-
morou ČR pořádá MZV ČR exportní semináře a webináře zaměřené na aktuální příležitosti pro firmy 
ve vybraných teritoriích. Jejich seznam naleznete na webu export.cz, kde jsou rovněž k  dispozici 
aktuální články z ambasád o obchodních příležitostech a ekonomice nebo nejnovější číslo časopisu 
Moderní ekonomická diplomacie. 

Významným pilířem ekonomické diplomacie jsou aktivity na zahraničních trzích v podobě Projektů 
ekonomické diplomacie (PROPED), zahrnující akce zastupitelských úřadů ČR zaměřené na podporu 
českých firem. Zapojeni jsou kromě MZV ČR také další ministerstva a úřad vlády. Novým nástrojem 
ED je také program PROPEA. Jeho cílem je podpořit české firmy, jejichž aktivity mají v zahraničí spíše 
investiční charakter. Cílem je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční 
trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích. 

Ekonomickou diplomacii doplňuje také zahraniční rozvojová spolupráce. MZV ČR podporuje české 
firmy při vstupu na perspektivní trhy v rozvojových zemích a pomáhá snižovat rizika jejich působení. 
Posiluje také kapacity jednotlivých firem při projektech s rozvojovým přesahem. 

Bližší informace naleznete na stránkách: 
mzv.cz/ekonomika
export.cz

E K O N O M I C K Á  D I P L O M A C I E 
M I N I S T E R S T VA  Z A H R A N I Č N Í C H  V Ě C Í  Č R
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Ú V O D

Pandemie COVID-19 ovlivnila zemědělský sektor zejména v otázce dostupnosti potravin. Restrikce v jed-
notlivých zemích silně ovlivnily dodavatelské řetězce, které byly často přerušeny, a došlo tak k omeze-

ní vývozů a dovozů. Mnoho zemědělců také o své odběratele dočasně přišlo v důsledku uzavření stravova-
cích zařízení. Zemědělský sektor nebyl na tuto nečekanou událost připraven a příchod pandemie poukázal 
na nezbytnost modernizace či restrukturalizace sektoru napříč světem. 

Postupně se tak objevují nové příležitosti a možnosti, jak sektor zemědělství v jednotlivých zemích přizpů-
sobit, proměnit a vylepšit. COVID-19 udeřil v době, kdy hlad nebo podvýživa stále stoupají. Podle odhadů 
OSN může v důsledku ekonomické recese vyvolané pandemií vzrůst počet hladovějících lidí v rozvojových 
zemích o  dalších 83 až 132 milionů. Z  tohoto důvodu se pandemie COVID-19 nejvíce promítá v  trendu 
snahy zemí posílit svoji potravinovou soběstačnost a bezpečnost. Na africkém kontinentě, kde bývá země-
dělský sektor jedním z nejdůležitějších sektorů ekonomiky, se potravinová soběstačnost stala absolutní 
prioritou. S tím souvisí nové investice, zejména do finančně dostupné zemědělské techniky. Výrazně zde 
také vzrostla poptávka po technologiích na zpracování potravin, zavlažovacích systémech nebo řešení pro 
uchování potravin. Mnohé země se snaží využít investice v oblasti zemědělství rovněž ke zvýšení přidané 
hodnoty svého vývozu pomocí zpracovávání primárních surovin. 

Ve vyspělejších zemích roste poptávka po optimalizaci, mechanizaci a automatizaci. V mnoha zemích Jižní 
Ameriky je používána velmi zastaralá zemědělská technika, která by měla být za účelem posílení sekto-
ru modernizována. V důsledku uzavření hranic a omezení pohybu osob přišli zemědělci ve vyspělejších 
zemích také o část svých zaměstnanců a jedno z řešení tohoto problému nabízí digitalizace zemědělství. 
Zemědělcům mohou digitální technologie pomoct například při zaznamenávání polní práce, s intuitivním 
plánováním plodin, při sledování pohybu hospodářských zvířat nebo s hlídáním stavu skladů. Farmáři ve 
vyspělých ekonomikách také vlivem pandemie kladou větší důraz na posílení udržitelnosti zemědělství 
a zavedení co nejekologičtějších postupů.



Z E M Ě D Ě L S T V Í 4

Alžírsko

V roce 2019 se Alžírsku investice do zemědělského sektoru, konkrétně do obilninové kampaně, vy-
platily a opatření zavádějící racionalizaci dovozu obilovin, podle propočtů OAIC, ušetřila státní kase 

1 mld. USD. I Plán hospodářského rozvoje 2020 staví do velké míry na rozvoji zemědělského sektoru s cílem 
zajistit zemi potravinovou bezpečnost. Plán hovoří o modernizaci a především digitalizaci zemědělství, 
zlepšení jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti s výhledem na posílení vývozu zemědělských produktů 
v horizontu roku 2024. Také předznamenává zavedení investičních pobídek na projekty lokalizované v ji-
žních částech země a na náhorních plošinách zaměřené především na strategické kultury (obilniny, olejo-
vitá semena, cukr) a jejich další zpracování. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji zemědělství v oblasti 
Sahary s ohledem na chov velbloudů – vznikat by tak měly mlékárny, jatka i zpracovatelské závody.

V návaznosti na vládní program rozvoje modré ekonomiky plán hovoří o posílení akvakultury, ať už ve smy-
slu zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje mořského rybolovu, či rozšiřování projektu rybníků a chovu 
sladkovodních ryb. V neposlední řadě se také zmiňuje nutnost zlepšit infrastrukturu – výstavba loděnic, 
přístavů, posílení flotily a posílení distribučních kanálů. Dovoz koncových produktů tohoto sektoru je sice 
zatížen sejfgardy (DAPS), ale v  mnoha ohledech se rozvoj alžírského zemědělského a  potravinářského 
průmyslu stále neobejde bez světového know-how a především související techniky.

Etiopie

Bude poptávka po výkonných a kvalitních traktorech, polních strojích, sušičkách, čističkách a třídičkách 
zemědělských plodin. Budou zapotřebí zpracovatelské jednotky zaměřené na výrobu potravin, výrobu 

nápojů, textilní průmysl a průmysl zpracování kůže až na finální produkty. Konkrétně zde je a bude po-
ptávka po pěstírnách kuřat, jateční technologii a vybavení, linkách na výrobu ovocných nápojů, textilních 
a strojích, kožedělné technologii a kůži zpracujících strojích. Na tento průmysl je návazně poptávka na 
balící technologie, nejen pro domácí trh, ale takové, které umožní export, včetně sklářských technolo-
gií zejména na výrobu lahví (ty Etiopie draze kupuje). Slabinou etiopského zemědělského a následného 
zpracovatelského průmyslu je, že místní kvalitní suroviny nejsou v zemi zpracovány tak, aby odpovídaly 
náročným normám EU. Do finálních destinací se proto reexportují například přes Indii a jiné země, kde se 
dočišťují a přepracovávají. To ubírá Etiopii zisk z přidané hodnoty a vláda se to bude usilovně snažit změ-
nit. Budované agroprůmyslové komplexy mají být mamutími výrobními zónami, do kterých proudí surové 
zemědělské vstupy a vycházejí z nich hotové výrobky s vyšší přidanou hodnotou, včetně textilu, obuvi, 
potravinových polotovarů a nápojů.

A F R I K A
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Ghana

Jedná se o jeden z nejdůležitějších sektorů ekonomiky, který zaměstnává až 70 % pracovní síly a podílí 
se na 24 % HDP země. Prioritním cílem současné vlády je zajistit soběstačnost v produkci rýže, kukuřice 

a  sójových bobů a usiluje o zajištění finančně dostupné zemědělské techniky pro drobné a střední ze-
mědělce zejména v souvislosti s dopady epidemie COVID-19. V předchozích letech bylo z ČR dovezeno více 
než 1 200 kusů malotraktorů a příslušenství. V letech 2019–2020 bude dodáno dalších několik stovek kusů 
a lze proto předpokládat další poptávku po traktorech a náhradních dílech.

Další prioritou vlády v oblasti zemědělství je omezit závislost na dovozu potravin. Každoroční dovoz cukru 
do Ghany činí 400 mil. USD (zhruba 80 % veškerého cukru se dováží) a existuje potřeba výstavby nových 
cukrovarů nebo revitalizace již nefungujících, postavených experty z  ČR v  80. letech minulého století. 
Ghana sice znovuotevřela továrnu na výrobu třtinového cukru, ale zdejší produkce zdaleka nedokáže 
uspokojit poptávku. Vzhledem k tomu, že dovoz drůbežího masa dosáhl v roce 2018 čísla 250 tis. tun je 
zde snaha o podporu vlastní produkce drůbežího masa a vajec, což představuje poptávku zejména po kr-
mivu, umělých hnojivech a zpracovatelské technologii. Současně evidujeme poptávku po dovozu živého 
hovězího dobytka za účelem vlastního chovu, který by zajistil část produkce čerstvého masa a mléka. 
Další možností je dovoz konzerv, salámů a jiných masných výrobků. Poptávka po těchto výrobcích je dána 
jednak 90 % dovozem masa do země, a zároveň minimální produkcí výrobků z masa.

Jihoafrická republika

V průběhu pandemie COVID-19 více než předtím vyvstala otázka nutnosti zajištění potravinové so-
běstačnosti. Vláda oznámila investice do živočišné výroby, zemědělských farem a dotace pro ze-

mědělce. Pro české firmy se nabízí příležitosti v oblasti dodávek technologií pro zemědělskou výrobu 
včetně kompletních řešení zemědělských farem na klíč, skladování a výrobu potravin zejména mléčných 
a masových výrobků. Příležitosti taktéž existují pro dodavatele trvanlivých potravin, konzerv, paštik, 
nápojů apod.

Keňa

Zemědělství zaměstnává 75 % pracovní síly a na tvorbě HDP se podílí plnými 30 % (tento podíl, na 
rozdíl od ostatních zemí regionu východní Afriky, za posledních 5 let dokonce o 5 % vzrostl). Vývoz 

čaje, kávy a čerstvých květin tvoří spolu s cestovním ruchem pilíře keňské ekonomiky. Význam odvětví 
pro keňskou ekonomiku se nezmění ani v post-COVID-19 období. V zemi existuje i relativně vyspělý ag-

A F R I K A
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roprůmysl. Vzhledem k významu sektoru vláda v opatřeních na podporu ekonomiky v období post-CO-
VID-19 vyčlenila prostředky, v rámci kterých by mělo být podpořeno 200 tis. malých farmářů.

Možnosti vývozu technologie pro zemědělskou prvovýrobu se v Keni nabízejí v oblasti mechanizace (ať již 
pro malé, tak i pro střední a velké farmy). Zemědělství se navíc stále potýká s řadou problémů a země stále 
není schopna zabezpečit dostatek potravin pro keňskou populaci, a zemědělské komodity se tak musí do 
země dovážet. To se projevilo i v období pandemie, kdy se vzhledem ke špatnému uskladnění většina stra-
tegických zásob kukuřice zkazila a nebyla vhodná ani ke krmení domácích zvířat. Situace, která kolem 
uskladnění píce, jež se projevila i během krize COVID-19, není v Keni ojedinělým jevem. Každoročně chybí 
farmářům krmivo, vzhledem k tomu, že keňští zemědělci nevyužívají v období dešťů metody silážování 
krmiva. Problém nedostatku potravin je navíc spojen s nedostatečným zavlažováním. Pouze 2 % zeměděl-
ské půdy jsou zavlažována, což je i na subsaharskou Afriku málo (průměr SSA činí 6 %). Vládní výdaje na 
rozvoj zemědělství by se měly zásadně navýšit ze současných 2 % výdajů státního rozpočtu minimálně na 
průměrnou úroveň ostatních zemí subsaharské Afriky, která je dvojnásobná. Dodávky zemědělských tech-
nologií tak představují příležitosti pro české dodavatele.

Maroko

Marocká administrativa je známá svými vládními strategiemi a koncepčními plány v rámci jednotlivých 
sektorů. V únoru 2020, těsně před vypuknutím pandemie, Maroko spustilo novou vládní strategii 

v zemědělství a sice „Green Generation 2030“, která navazuje na předešlou strategii „Green Morocco Plan“. 
„Zelená“ generace cílí na tvorbu nových pracovních míst, především pro mladší obyvatelstvo. Očekává se 
vznik okolo 350 000 nových pracovních pozic. Maroko disponuje miliony hektarů orné půdy a tisíce z nich 
nejsou z důvodu nedostatku techniky, zavlažování a náležité infrastruktury adekvátně obhospodařovány. 
Nový plán má pomoci drobným zemědělcům v přístupu k novým technologiím. Očekává se nárůst podílu 
zemědělství na HDP ze současných 19 mld. EUR na 24 mld. EUR ročně.

V souvislosti s „Green Generation“ byla spuštěna také národní strategie na ochranu vodních zdrojů a les-
ních porostů „Forests of Morocco“. Maroko v současné době disponuje 9 mil. hektarů lesů. Každý rok je 
v plánu vysázet na 130 000 hektarů až do roku 2030. Obě strategie jsou propojeny také s tvorbou ekoturi-
smu, který byl před pandemií koronaviru na vzestupu.

Nigérie

V důsledku pandemie a omezení zahraničního dovozu, který dominuje i oblasti zajištění dodávek zá-
kladních potravin, kterou není schopna pokrýt domácí produkce (rýže, olej apod.), se nigerijská vláda 

opětovně zaměřila na tento klíčový sektor. Rychle roste počet obyvatel, do 20 let má mít Nigérie až 500 mil. 

A F R I K A
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obyvatel. Roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků, včetně potravin. Reformu ze-
mědělství a rozvoj potravinářského průmyslu vláda proto považuje za jednu z hlavních priorit. Dle ministra 
zemědělství potřebuje Nigérie 300 tisíc traktorů, nyní jich má pouze 30 tisíc. Nigérie je obdařena velkými 
plochami orné půdy, díky nimž je zemědělství odvětvím s vysokým potenciálem pro vytváření pracovních 
míst, zajišťování potravin a snižování chudoby. Ačkoli v tomto odvětví dlouho převládal samozásobitelský 
model výroby, používáním šlechtěných sazenic a aplikací modernějších zemědělských postupů postupně 
rostou i výnosy. To je cílem vládních opatření na podporu komerčního a mechanizovaného zemědělství 
a postupné vybudování rozvinutého zemědělského a agro-průmyslového trhu.

Ačkoli vláda začala navyšovat rozpočtovou kapitolu zemědělského sektoru, rozpočet stále nestačí na za-
jištění udržitelného růstu a expanze zemědělského sektoru. Federální vláda proto spoléhá na soukromé 
podniky, jednotlivce a zahraniční investory. Tento sektor otevřený zahraniční účasti a nabízí atraktivní 
investiční příležitosti v následujících oblastech:

 ▶ Mechanizovaná produkce plodin jako je rýže, kukuřice, proso, kasava, cukrová třtina, rajčata 
a účelové plodiny, jako je např. kakao, palmové jádro, guma

 ▶ Zpracování a konzervace potravin napříč hodnotovými řetězci odvětví

 ▶ Zpracování a balení hovězího masa

 ▶ Ovocná šťáva / konzervované ovoce

 ▶ Nápoje a cukrovinky

 ▶ Zpracování účelových plodin – mimo jiné kakao, palmové jádro, guma

 ▶ Těžba a zpracování dřeva

 ▶ Chov hospodářských zvířat – rozvoj mléčných výrobků a akvakultury (rybolov)

 ▶ Rozvoj zahradnictví

 ▶ Zemědělské vstupní materiály a stroje

 ▶ Rozvoj vodních zdrojů, zejména pro zavlažovací a protipovodňovou infrastrukturu

 ▶ Obchodování a přeprava zboží

 ▶ Vývoj a  výroba vhodných malých mechanizovaných technologií pro místní zpracování (on-far-
ming) a sekundární zpracování zemědělské produkce

 ▶ Rozvoj soukromých zavlažovacích zařízení

 ▶ Výroba šlechtěných semen a agrochemikálií

 ▶ Výroba veterinárních léčiv, vakcín, chemických látek, krmiv a krmných přídavků 

 ▶ Průzkum trhu

 ▶ Technologie

 ▶ Odborné vzdělávání

 ▶ Senegal

Senegalská vláda podporuje rozvoj větších farem i rodinného zemědělství s cílem dosáhnout soběstač-
nosti v základních potravinách. Kromě produkce obilovin, ovoce a zeleniny je neméně důležité zajistit 
jejich zpracování. Důraz je také kladen na produkci a zpracování arašídů, realizaci 150–200 malých pro-
jektů pomoci rodinného zemědělství a 100–150 velkých projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov 
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dobytka. Objem nutných investic v  oblasti zemědělství na základě Plánu prioritních činností byl jen 
na období 2017–2019 vládou odhadován na 625 mld. XOF (25 mld. CZK). Senegal mnoho zemědělských 
produktů dováží. Tato situace je dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským průmyslem a neade-
kvátními podmínkami pro skladování zboží, které se rychle kazí.

Zambie

I bez ohledu na pandemii COVID-19 se v Zambii jedná o mimořádně perspektivní sektor. Uzavírání hranic 
a váznoucí dodávky potravin z Jihoafrické republiky posílily volání po větší soběstačnosti Zambie ve vý-

robě a zpracování potravin. Vláda tlačí do většího objemu nabídky zambijských potravin i velké jihoafrické 
prodejce potravin, kteří na zambijském trhu dominují.

Ačkoliv zambijské zemědělství disponuje rozsáhlým půdním fondem, poměrně značnými zdroji podzemní 
a povrchové vody a příznivým klimatem, přesto se Zambie dlouhodobě potýká s malou diverzitou pěstova-
ných plodin, minimální mechanizací, slabým zpracovatelským odvětvím zemědělské produkce a s téměř 
neexistujícím potravinářským průmyslem.

Roste poptávka po strojích a nářadích pro zemědělství, zavlažovacích systémech, hnojivech, balicích a pl-
nících strojích, přepravních zařízeních, skladovacích a přepravních zařízeních atd. Poptávaná jsou i labo-
ratorní a další zařízení spojená s chovem zvířat a jejich umělou inseminací.
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Argentina

Aplikace nových technologií v zemědělství je pro Argentinu do budoucna velkou výzvou, protože pro-
zatím do této oblasti neinvestuje mnoho. Přitom podstatná část jejího HDP pochází právě ze zeměděl-

ských produktů. Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství a lesnictví existují, není jich však mnoho. 
Všechna strojní zařízení související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým tari-
fem. Argentina má v zemědělství velký potenciál, jedná se o 8. největší zemi na světě, 53 % plochy pokrývá 
orná půda. Zapotřebí jsou technologie související s  efektivnějším nakládáním s  energiemi, monitoring 
úrody/sklizní, optimalizace procesů apod.

Brazílie

Vše nasvědčuje tomu, že agrobyznys vyjde z pandemie jako nejméně poškozené odvětví brazilské eko-
nomiky. Pro české exportéry je to motivace usilovat o vývoz technologií pro zemědělství. Avšak je nut-

no zdůraznit, že v této oblasti je velmi tvrdá konkurence USA, Holandska, Německa atd. Uspějí jen ti, kteří 
budou schopni investovat dostatek financí do propagace v BFR a do zajištění kvalitního dlouhodobého 
servisu a získání dobrých místních zástupců.

Kanada

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan a Manitoba) a provincie Ontario jsou důležití zemědělští a po-
travinoví producenti. Lze očekávat, že dopad pandemie na sektor bude jen omezený a  půjde spíše 

o hledání nových technologií, které zefektivní výrobu a zajistí vyšší míru automatických řešení. Význam-
nými exportními komoditami jsou obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěniny a olejniny (řepka), stejně jako 
výrobky masného průmyslu. Velikost trhu a kapacit potvrzuje zájem o zemědělské stroje a výzkumnou 
a  vědeckou spolupráci. Mezi hlavní položky zemědělského a  potravinářského dovozu do Kanady patří 
víno, potravinové přípravky, pekařské výrobky, krmivo pro psy a kočky (pro maloobchodní prodej) a káva. 
Populace Kanady roste, poptávka po zemědělských produktech a technice se tedy stále bude navyšovat. 
Zároveň existuje poptávka po nových technologiích spojených se zemědělstvím (drony, smart agriculture). 
Zajímavé příležitosti skýtaly technologie a suroviny spojené s pivovarnictvím a dynamicky rostoucím sek-
torem minipivovarů, kterých v Kanadě přibývá desítky ročně, byť budoucnost tohoto trhu bude záviset na 
rychlosti ekonomického zotavení.
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Kolumbie

Kolumbie, přestože je převážně zemědělským státem, třetinu potravin dováží. V zájmu dosažení potra-
vinové soběstačnosti v době po pandemii tak lze do budoucna očekávat podporu zvyšování produk-

tivity (sektor zaznamenal za březen a duben růst o 6,8 %) výroby a dodávání přidané hodnoty zeměděl-
ským produktům, což představuje příležitost pro české výrobce zpracovatelských a balicích linek, výrobce 
zemědělské techniky atd.). Při notorickém nedostatku kapitálu v Kolumbii je však vhodné dopředu po-
čítat se zajištěním financování, případně rovnou s rozvojovou pomocí, byť Ministerstvo zemědělství spolu 
s Banco Agrario připravili v rámci nového programu „Colombia Agro Produce“, zaměřeného na reaktivaci 
zemědělství po pandemii, zvýhodněné úvěry pro zemědělce ve výši 110 mld. USD.

Rozvoj venkova patří nadále k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci pokračujícího prodloužení pro-
gramu na revitalizaci kolumbijského zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu „Colombia 
siembra“ počítá do konce roku 2020 s investicemi ve výši 1,86 mld. USD do rozvoje zemědělství. Plán rov-
něž nadále počítá do roku 2020 s poskytnutím úvěrů kolumbijským zemědělcům až ve výši 25 mld. USD. 
V roce 2019 byl rovněž představen vládní program pojištění úrody. Velikost domácího agroprůmyslového 
trhu se odhaduje na 180 mil. USD. Lokální výroba je zatím malá (necelých 45 mil. USD) a navíc je přednost-
ně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama – 29 mil. USD). Na lokálním 
trhu lze očekávat největší zájem o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení potravin a nápojů, 
jejichž import v roce 2019 dosáhl za období leden–listopad 200 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele 
se nabízí možnost dodávek zemědělských strojů, zařízení a strojů pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čo-
kolády, pro výrobu cukru, dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny.

Kuba

Kuba dováží ze zahraničí 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na 
světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování ekonomiky. Vzhledem k zastaralé 

a neefektivní zemědělské výrobě prakticky bez jakékoli mechanizace existuje akutní potřeba modernizo-
vat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je dokonce kubánskou 
vládou označováno za otázku národní bezpečnosti a investice do této oblasti jsou považovány za prioritní. 
Celý proces je však poměrně vleklý a naráží na dlouhodobé problémy s likviditou. Dle prohlášení kubán-
ské vlády budou pro následující období prioritní zejména tyto zemědělské komodity: rýže, banány, fazole, 
kukuřice, sladké brambory, vejce, vepřové a kuřecí maso a drobný skot.

V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používa-
ných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich 
modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem zcela nových strojů, 
rovněž vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.
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Spojené státy americké

Dlouhodobý trend rostoucí popularity výživových potravinových doplňků v USA, především pak v ob-
lasti velkých aglomerací na východním pobřeží a v oblasti Kalifornie, bude nepochybně pokračovat 

i v období po koronavirové krizi (dokonce lze očekávat určitou marketingovou akcentaci zdravé výživy po 
proběhlé pandemii). V době před pandemií COVID-19 se odhadoval růst sektoru potravinových doplňků 
v USA do roku 2026 při složené roční míře růstu ve výši 5,5–8,2 %. V roce 2019 přitom tvořil region sever-
ní Ameriky již úctyhodných 38 % objemu světového obratu v daném segmentu a tento poměr by se měl 
v následujících letech ještě navyšovat.
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Ázerbájdžán

Ve svých plánech na diverzifikaci dominantně ropně-plynové ekonomiky považuje ázerbájdžánská vlá-
da za jeden z nejperspektivnějších agrární sektor. Hlavními ázerbájdžánskými zemědělskými plodi-

nami jsou bavlna, tabák a čaj, mezi tradiční oblasti specializace však patří i živočišná výroba, vinařství 
a zahradnictví, velmi rozvinuté je i pěstování zeleniny a subtropického ovoce. Zájem je o společné výrobní 
podniky, zemědělskou techniku, technologie zpracování zemědělské produkce i zařízení na přepracování 
živočišného odpadu na granulované hnojivo, případně o výstavbu malých bioplynových stanic; potenciál 
mají i dodávky malých pivovarů a souvisejícího vybavení. Plány rozvoje komplexu Baku Agropark, který 
patří k nejmodernějším zemědělským podnikům v regionu a svou produkci vyváží do dalších postsovět-
ských a evropských zemí, zahrnují rozšíření skleníkové plochy, což dává příležitost k uplatnění nových 
technologií a inovativních technických řešení z ČR. Zájem ázerbájdžánských zemědělců o techniku vychá-
zí i ze specifik horského terénu. Sucho z posledních let zvýraznilo zájem ázerbájždánské vlády o investice 
do vodohospodářství, což vytváří příležitosti pro česká řešení v  oblasti zavlažování a  rybníkářství, ale 
i čištění vod a kontaminovaných půd.

Čína

Pandemií COVID-19 posílený důraz na zdraví se odráží i v sektoru potravinářství. Číňané tradičně velmi 
dbají o své tělo, v čemž hraje výběr stravy klíčovou roli. V Číně roste poptávka po mléčných výrobcích, 

která je tažená vládním programem, který jejich konzumaci podporuje. Dárková balení kvalitního trvan-
livého mléka se postupně stala nezbytnou součástí tradičních návštěv rodinných příslušníků. Postupně 
roste spotřeba jogurtů, které stále více Číňanů oceňuje jako zdroj důležitých látek potřebných pro zdraví 
a krásu v každém věku. V segmentu kojenecké a dětské stravy je více preferována zahraniční produkce, 
která je považovaná za kvalitnější a bezpečnější.

Ačkoliv tradiční čínský čaj zůstává teplým nápojem číslo jedna, poměrně rychle se rozšiřuje i pití kávy, což 
je podpořené expanzí zahraničních řetězců i jejich domácí konkurence včetně dovážkové služby čerstvé 
kávy přímo do zaměstnání či domů. To spolu s pomalu vznikající kavárenskou kulturou také žene vzhůru 
zájem o kvalitní mléko či smetanu. Zelenou mají zdravé a trendy produkty jako různé směsi oříšků nebo 
müsli. Zaměření čínského konzumenta na péči o zdraví živí poptávku i po zahraničních potravinových 
doplňcích nebo balené minerální vodě.

Bohatnoucí střední třída táhne vzhůru poptávku po produktech i službách určených domácím mazlíčkům. 
Česká krmiva pro psy a kočky se na čínském trhu poměrně dobře prosazují a v dalších letech bezpochyby 
půjde o rostoucí segment. Pozitivní referencí výrobků je jejich evropský původ jakožto záruka kvality a ne-
závadnosti. Poptávka je i po krmných směsích pro hospodářská zvířata.
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Filipíny

Ministerstvo zemědělství se zaměřuje na snížení výrobních nákladů a  implementaci čtyř klíčových 
odvětví. Jmenovitě mechanizace, osiva s vysokým výnosem, školení a zvýšené dostupnosti úvěrů pro 

zemědělce. Kromě toho musí podle mezinárodních analytiků Filipíny překonat problémy jako jsou špatné 
zavlažovací sítě, omezená silniční infrastruktura mezi zemědělskými podniky a nedostatečné poskytování 
rozšiřovacích služeb, tak aby byly plně konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. V  polovině dubna 
2020 oznámil ministr zemědělství William Dar zavedení nového programu „Plant, Plant, Plant“, který ob-
drží financování ve výši 31 bil. PHP (615,4 mil. USD), které bude použito k poskytnutí semen a zvýšení 
produkce v oblasti Luzonu, Visayas a Mindanao. Z toho bude 8,5 mld. PHP (168,8 mil. USD) přiděleno na 
projekt „Rice Resiliency Project“, který má navýšit produkci rýže z 87 % na 93 %. Nadále pokračuje proces 
mechanizace, kde mohou čeští výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek kombajnů, traktorů a techno-
logií na digitalizaci farmářských provozů.

Gruzie

Vláda si v době koronavirové krize uvědomila negativa závislosti na dovozu potravin ze zahraničí. Něk-
teré základní potraviny rychlým prudkým zvýšením cen zareagovaly na nedostatek na celosvětových 

trzích a vláda musela jejich ceny dotovat a složitě zařizovat jejich nákup v zahraničí. Zemědělský sektor 
je v Gruzii tradičně roztříštěný a neefektivní. Pracuje v něm více než 50 % ekonomicky aktivního obyvatel-
stva, ale přitom není schopen zajistit dostatek potravin pro celou zemi.

Typický zemědělec vlastní několik hektarů půdy a několik kusů dobytka s minimální mechanizací a sta-
rými neefektivními zemědělskými postupy. Vláda si tento problém uvědomuje dlouhodobě, ale nyní v sou-
vislosti s koronavirem dostalo jeho řešení vyšší prioritu. Krátkodobě tak jsou zemědělci finančně podporo-
váni, dlouhodobě bude snaha o větší efektivitu zemědělství. Předpokládá se tak spuštění některých změn 
a reforem v zemědělském a potravinářském sektoru. Příležitosti tak budou v dodávkách zemědělských 
strojů, technologií, hnojiv či celých potravinářských zpracovatelských celků.

Írán

Ve státním rozpočtu pro stávající íránský kalendářní rok (březen 2020–březen 2021) vláda operuje se 
14 mld. USD, které budou íránským společnostem přiděleny ve státem zvýhodněném kurzu NIMA na 

nákup základních komodit v nesankcionovaných odvětvích (potraviny, zemědělství, léky a zdravotnictví). 
Hlavní část této dotační pomoci íránským importérům se týká tzv. esenciálních produktů, mezi něž patří 
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rýže, krupice, kukuřice, jedlé oleje, olejnatá semena či krmivo pro hospodářská zvířata. Pro české dodava-
tele jsou mezi zahrnutými komoditami perspektivní především segmenty veterinárních přípravků pro hos-
podářská zvířata, inseminačních dávek býků, segmenty výživy, krmení a doplňků stravy (80 % výrobních 
surovin se dováží) pro domácí a hospodářská zvířata, stájové technologie (ustájení, napáječky), desinfekce 
k ošetření včelstev a následné zpracování včelích produktů (med, vosk, mateří kašička), či segmenty po-
travinářských strojů na zpracování obilovin, rybářských technologií a akvakultury.

V zemědělském sektoru se íránské podniky nevyhnutelně budou zaměřovat na zvyšování výnosnosti 
půdy, a to jak s pomocí kvalitních umělých hnojiv, tak především zaváděním energeticky méně náročných 
systémů zavlažování, tzv. „pressurized irrigation systems“. V zemi je kolem 8,5 mil. ha farem a sadů, které 
by takovýmto způsobem mohly být zavlažovány. Stejně tak jsou vysoce perspektivní oblasti zpracování 
masa hospodářských zvířat, konzervace, pasterizace a balení potravin či zpracování mléčných produktů.

Kambodža

Podstatnou slabinou kambodžského zemědělství nadále zůstává nízká konkurenceschopnost pěstite-
lů a  přílišná závislost na prvovýrobě s  nedostatečně rozvinutým agrobyznysem a  zpracovatelským 

průmyslem. Moderní zemědělské metody a  technika chybějí zejména malým a středním podnikům. Na 
jejich podporu je určen nový fond 50 mil. USD, který v rámci protipandemických opatření vláda svěřila do 
správy státní Agricultural Rural Development Bank.

Nízkoúročené úvěry jsou určeny na rozšíření podnikání nebo pořízení nových technologií a nabízejí při-
bližně o  3 procentní body nižší úrok než obdobné produkty komerčních bank. Zatímco tyto půjčky se 
zaměřují výhradně na domácí podniky, větší iniciativa státu snížit sektorové bariéry může rozhýbat subdo-
davatelský trh s technologiemi. Uplatnění by tak zde mohli nalézt zejména vývozci nabízející mikro a mini 
řešení jak pro samotné zemědělství, tak i odvětví zpracování zemědělské produkce a potravinářství.

Kazachstán

Kazachstán je země se značným potenciálem svého zemědělství. Přesto je však u řady potravin závislý 
na dovozech. V současnosti zesilují snahy o zvýšení soběstačnosti. S ohledem na významnou roli státu 

v místní ekonomice závisí exportní perspektivy do značné míry na výsledné podobě státní politiky podpo-
ry, která bude přijata během následujících 2 let.

Aktuální program rozvoje masného skotu a  oborový program mléčného skotu do roku 2027 vytvářejí 
stálou poptávku po dovozu plemenného skotu masného, mléčného a maso-mléčného využití v celkovém 
počtu jednoho milionu kusů. To vytváří významnou poptávku po českém plemenném skotu, jejíž využití je 
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podmíněno odstraněním současného de facto zákazu dovozu skotu z ČR. K vyřešení problémů plemenné 
transformace skotu budou vyžadovány pokročilé zkušenosti s umělým oplodněním. Nízká úroveň kvality 
chovné drůbeže v zemi vytváří poptávku po dovozu inkubačních vajec brojlerů. Rozvoj zahradnictví v Ka-
zachstánu v principu závisí na importu kvalitního sadebního materiálu (sazenice), přičemž podíl dovozu 
některých plodů ovocných a ořechových kultur dosahuje 90 %.

Zvýšení stavu skotu a drůbeže bude potřebovat rozšíření existujících a výstavbu nových farem. Nové pro-
story budou vyžadovat nové vybavení a  zařízení pro ustájení, napájení a  krmení, dojírny atd. Zvýší se 
potřeba veterinárních léčiv a vakcín, které se dováží ve značných objemech, mimo jiné také z ČR. Dal-
ším efektem bude nárůst potřeby krmiva, jak vyráběného na místě, tak i  dováženého nosně ve formě 
premixů a přísad. Zvýšení krmné základny bude přímo záviset na použitých technologiích pro pěstování 
krmných plodin, množství použitých hnojiv a zemědělské technice. Současný stav zemědělského zařízení 
v  zemi, nedostatek vlastního strojírenství a  tlak státu k  nárůstu obdělávané půdy v  nadcházejících le-
tech bude nutně vyžadovat značné změny ve strojovém parku určeném ke zpracování půdy a traktorů. 
V tomto případě je nutné vzít v úvahu specifické předpoklady pro lokalizaci výroby podobného zařízení  
v Kazachstánu. Vládou plánovaná produkce konečných rostlinných a živočišných produktů pro vývozní 
účely předpokládá zvýšení kapacit, což bude vyžadovat efektivní zařízení pro průmyslové zpracování po-
travin, včetně linek pro stáčení a balení.

Sortiment potravinářských výrobků dosud vyvážených z ČR do Kazachstánu se krystalizoval v důsledku 
specifik a omezení kazašského zemědělství, ať již jde o geografická (pivo, minerální voda), půdně-klima-
tická (slad, chmel, mák) nebo technologická specifika (škroby, potravinářské příchutě). Perspektivním je 
vývoz dětské výživy (náhrada mléka, přikrmování, dietní a léčebná výživa), protože ta se v zemi v balené 
formě nevyrábí, a  tudíž postrádá dlouhodobou trvanlivost. Stejně tak existuje potřeba v  krmivech pro 
domácí zvířata, zejména kočky a psy, kde závislost na dovozu dosahuje 99 %. U supermarketů, speciali-
zujících se na dovážené výrobky, je možné očekávat zájem na zachování rozmanitého sortimentu s limity 
danými cenovým srovnáním. Jedná se např. o mléčné a masné výrobky, polotovary, konzervy, cukrářské 
výrobky. Zde však bude nosně záležet na vývoji kurzu kazašské měny Tenge vůči Kč. Export českých vín, 
zejména růžových a bílých, jakož i ovocných destilátů, má stále nerealizovaný potenciál.

Libanon

Důležitým segmentem pro český export je oblast zemědělského strojírenství. Libanonská vláda přijala 
program na zvýšení soběstačnosti v zemědělské produkci se zaměřením na výstavbu konzerváren, 

úpraven a stáčíren minerálních vod, obalovou techniku, výrobu a distribuci nealko nápojů a piva.
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Thajsko

Thajsko má přímo ideální klimatické a přírodní podmínky pro pěstování celé řady exportně oriento-
vaných plodin (rýže, káva, tropické ovoce, kaučukovník), stejně jako kapacity v oblasti živočišné pro-

dukce (drůbež, ryby, krevety a další plody moře). V aktuální situaci zvýšené domácí i světové poptávky 
a v návaznosti na nutnost generovat nová pracovní místa v souvislosti s růstem nezaměstnanosti kvůli 
COVID-19 je prioritou vlády podpořit farmáře i zpracování zemědělských surovin – základní i pokročilejší 
s vyšší přidanou hodnotou. Zájem o úspěšnost sektoru je podpořen i určitou formou thajského patriotis-
mu, hrdostí na svoji domácí kuchyni a všeobecnou oblíbeností jídla jako významného prvku sociální inte-
rakce. V zemi dominují domácí potravinářské konglomeráty, ale již zde existuje i řada výrobních závodů 
nadnárodních společností, které se podílejí na vědě, výzkumu a inovacích, zejména v oblasti biotechnolo-
gií a „novel foods“. Thajsko v této prioritní oblasti spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť a vysokých 
škol na globální úrovni.

Turecko

Turecko je potravinářským gigantem a v dodávkách většiny produktů je soběstačné. Celkově je 7. nej-
větším světovým producentem potravin. Současně, do počátku pandemie, postupně stoupaly i importy 

ze zahraničí. Důvodů pro tento stav je mnoho, od těch sociálních až po politické, kdy zvyšování produk-
tivity není věnována dostatečná pozornost. Zemědělství samo o sobě tvoří přes 6 % HDP země a celkově 
zaměstnává okolo 3,5 milionu obyvatel.

Na potravinářském trhu se mohou nadále úspěšně uplatnit i výrobky pro bezlepkovou dietu (nejsou běžně 
dostupné tak, jak je tomu v Evropě). Dále je možné očekávat poptávku po tzv. zdravých potravinách, např. 
po cereálních výrobcích. Na významu začínají v poslední době též sílit i certifikované halal potraviny. Ten-
to sektor, i z hlediska možného exportu do oblasti „Blízkého východu“ je v Turecku velice perspektivním.

Česká republika stále zůstává největším unijním vývozcem živého skotu do Turecka. Naši producenti se 
ovšem museli v roce 2019 vypořádat s celou řadou obtíží spojených s klesající kupní silou tureckých zá-
kazníků i špatnými zásahy státu do trhu se skotem. Vlivem kumulace velkého množství masa ve státních 
skladech, následnou klesající výkupní cenou způsobenou přebytkem poptávky a tlakem domácích produ-
centu, Turecko v říjnu 2019 zakázalo veškerý dovoz živého skotu. Jedná se o dočasné řešení a v průběhu 
léta 2020 je možné očekávat opětovné povolení dovozu. Prostor pro české producenty existuje i v oblasti 
veterinárních léčiv, vakcinací, krmných směsí a produktů či služeb souvisejících s podporou domácího 
chovu (inseminační dávky a poradenství, technologie pro ustájení dobytka, stroje na přípravu krmiva a vi-
tamíny).
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Austrálie

Austrálie i nadále zůstává významným vývozcem zemědělských produktů a potravin. Australské ze-
mědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny pro-

dukce jdou na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU. Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko 
a mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, 
cukrovinky a tuky a oleje. Nadále bude existovat potenciál pro dovoz zemědělských strojů a strojů pro 
zpracovatelský průmysl – balicí, zátkovací, etiketovací linky.
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Albánie

Prioritou albánské vlády je mimo jiné i zemědělství, a to především z důvodů vysokého počtu práce-
schopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 40 %). V Albánii jsou přítomné převážně 

malé rodinné farmy, kterých je na 350 tis. Země má předpoklady pro rozsáhlou produkci biopotravin 
převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. V hornatých oblastech Albánie, kterých je více než 75 %, 
je významná i živočišná výroba. Charakter zemědělské výroby v Albánii bude upřednostňovat spíše malou 
zemědělskou techniku (traktory menší výkonové řady, malé zemědělské stroje). Do začátku 90. let minu- 
lého století bylo bývalé Československo jedním z největších dodavatelů zemědělských strojů do Albánie, 
další rozvoj zemědělství tak dává opětovnou šanci dodávkám české techniky.

V březnu EU rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií. Albánie tak mimo jiné bude muset 
přizpůsobit svou dotační politiku v tomto odvětví zemědělské politice EU, a to i navzdory svým omeze-
ným finančním zdrojům. Dohoda albánské vlády, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a komerčních bank 
o Albánském garančním fondu pro podporu agrárního sektoru a rozvoj venkova odblokovala úvěrování 
investic do zemědělského podnikání. Úvěry jsou určeny nejen větším agropodnikům (skleníky, sběrná 
místa zemědělské produkce, vodní hospodářství, zpracovatelské linky), ale i drobným farmářům, kterým 
mají být bankami poskytovány zvýhodněné mikroúvěry.

Bělorusko

Významnou prioritou běloruské vlády je podpora zemědělství a potravinářského průmyslu. V agrárním 
sektoru se jedná o zaměření na výstavbu, resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpraco-

vatelského průmyslu. V kontextu pokračujícího rozmachu běloruské mlékárenské výroby a probíhající 
expanze na asijské trhy (zejména do Číny, kam v loňském roce vyvezli produkci za více než 100 mil. USD, 
dále pak do Japonska, Singapuru a Vietnamu) se otevírají nové příležitosti v oblasti modernizace bělorus-
kých mlékáren a možného zapojení českých technologií do tohoto procesu. Chov zvířat (farmy, vepříny) 
a následná produkce vepřového masa patří mezi priority vládní politiky v souvislosti s nenaplněností rus-
kého trhu po zavedení sankcí, kam směřuje více jak 97 % běloruského vývozu masa a masné produkce. 
Dlouhodobý zájem je také o kvalitní modrý mák a chmel, který se pěstuje v ČR. Živočišná výroba a na ni 
navazující zpracovatelský průmysl patří ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou běloruským stá-
tem finančně podporovány.
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Bosna a Hercegovina

Výroba potravin byla jedním z odvětví, která během epidemie koronaviru zaznamenala nárůst odby-
tu na domácím i zahraničních trzích. Bosna a Hercegovina se dlouhodobě potýká se závislostí na 

dovozu potravin, dováží se asi 90 % spotřeby. Omezení v mezinárodní dopravě v době epidemie vyvolala 
zájem politické reprezentace i veřejného mínění o posílení soběstačnosti v produkci potravin. K dalšímu 
rozvoji tohoto odvětví by mohlo přispět také to, že po uvolnění dovozu mléka otevřela EU v uplynulém 
roce svůj trh také pro drůbeží maso a vaječné výrobky z Bosny a Hercegoviny.

Bosna a  Hercegovina má značný potenciál rozvoje především v  živočišné výrobě, která se podílí na 
celkové zemědělské produkci více jak třemi čtvrtinami. K navýšení efektivity produkce budou potřeb-
né investice do moderního vybavení a automatizovaných řešení pro kravíny. Důležitým předpokladem 
v tomto ohledu jsou změny existujícího modelu chovu, založeného převážně na malých rodinných hospo-
dářstvích, a koncentrace zemědělské výroby do větších celků. České firmy jsou v Bosně a Hercegovině 
úspěšné v oblasti prodeje plemenného skotu. Rovněž mlékárny a masokombináty potřebují investovat 
do automatizace výroby a řešení nakládání s odpady. Zatím omezená je výroba mléčných výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou. Přestože produkce mléka narůstá, sýry a v menší míře jogurty a máslo se dováží ze 
zahraničí.

Moldavsko

Zemědělský sektor zaujímá v moldavském hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska 
podílu na tvorbě HDP (cca 10 %), tak i z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva půso-

bícího v sektoru (necelých 33 %). V oblasti rostlinné výroby jsou potřeby v rozvoji irigační infrastruk-
tury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoji posklizňové infrastruktury. V oblasti živočišné výroby je velká 
potřeba investic s cílem dosáhnout standardů vyplývajících z DCFTA a získat tak souhlas s vývozem 
živočišné produkce do zemí EU. Roste počet firem, které jsou schopny zajistit si financování pro tento 
technologický rozvoj.

Nizozemsko

Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v  oboru zde působí více než 
4 000 společností včetně celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead 

Johnson, ConAgra, Mars, apod.). Země vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), 
stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné 
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instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejvýše 
hodnocená globální zemědělská univerzita Wageningen. V  neposlední řadě je důležité zahradnictví, 
které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální).

Rumunsko

Pro české firmy může být perspektivní např.: export potravinových výrobků a  strojního vybavení do 
potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů. V zemědělství mají perspektivu dodávky ze-

mědělské techniky a technologií, zemědělských strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Konkrétně se do 
Rumunska dováží traktory, zemědělské nástavby. Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, 
drůbežáren a zavlažovacích technologií atd.

Severní Makedonie

Prioritou makedonské vlády je především rozvoj zemědělství, a  to ve všech formách. Letos v  únoru, 
Světová banka schválila projekt modernizace zemědělství v Severní Makedonii v celkové výši 50,5 mil. 

USD nebo 46 mil. EUR. Tento dvouletý projekt zahrnuje realizaci několika klíčových projektů:

 ▶ Výstavba 2 nákupních center „Agrofood Platform“, které má komplexně řešit nákup, skladování, 
třídění a prodej zemědělských produktů;

 ▶ Softwarové řešení pro katastr a evidenci zemědělské půdy v Republice Severní Makedonie, které 
poskytne rychlé a přesné informace pro každý pozemek;

 ▶ Kafilerie pro ekologické zpracování vedlejších produktů živočišného původu, při zachování stan-
dardů ochrany životního prostředí.

Slovensko

Celková rozloha orné půdy na Slovensku dosahuje 1,73 milionů hektarů, avšak pouze 52 tisíc hektarů se 
zavlažuje. Počet zaměstnanců v zemědělství i v potravinářském průmyslu každoročně klesá a dosahuje 

44 tis., resp. 32 tis. lidí. V živočišné výrobě dlouhodobě klesají především stavy prasat a hovězího dobytka. 
Na Slovensku se pěstují hlavně obiloviny a olejniny, které tvoří 40 % zemědělské produkce. Průměr v EU je 
15 %. Slovensko zaostává v živočišné výrobě, pěstování zeleniny a ovoce.
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Produkce slovenských potravin je velmi nízká. Jejich podíl v  domácím maloobchodě dosahuje 40  %.  
Nejnižší podíl mají jedlé oleje (17 %), balené maso (26 %) a zpracovaná zelenina (26 %). Zhruba 60 % po-
travin se musí dovážet. Každý den směřuje na Slovensko 700 kamionů s potravinami. Saldo zahraničního 
obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky dosáhlo 1,8 mld. EUR v roce 2019 a meziročně na-
rostlo o 11 %.
Na Slovensku chybějí stáje pro dobytek, ovocné sady, zelinářské farmy i zpracovatelské kapacity (jatky, 
konzervárny, mrazírny). Příležitosti existují při budování a modernizaci zavlažovacích systémů, zpracova-
telských kapacit a dodávkách masa, masných výrobků, konzervované a mražené zeleniny a ovoce.

Švýcarsko

Švýcarské zemědělství je mimořádně štědře dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se 
počítá s vysokými přímými platbami subvencí producentům. Kromě dodávek zemědělských strojů se 

pro české exportéry nabízí prostor i u tradičních a vysoce kvalitních zemědělských komodit, především 
chmele. Na máslo, vejce, mouku a další produkty byl navýšen celní kontingent a jejich dovoz byl usnadněn. 
Pomohla tomu skutečnost, že v době koronavirové krize byl těchto potravin ve Švýcarsku nedostatek.

Ukrajina

V Nejvyšší radě (parlamentu) byl v  březnu 2020 schválen zákon ke zrušení moratoria na prodej ze-
mědělské půdy (cca 42 mil. ha půdy). Moratorium bude zrušeno od poloviny roku 2021.

Otázka prodeje půdy cizincům bude dořešena formou referenda (s tím, že již platí zákaz prodeje půdy ci-
zincům v oblastech blíže jak 50 km od státní hranice Ukrajiny). Zrušení moratoria povede k nasměrování 
investic do nákupu zemědělské půdy a ke zpomalení investic do dalších segmentů v zemědělství. Z druhé 
strany pandemie koronaviru zasáhla sektor zemědělství na Ukrajině minimálně. Nadále tak existují dobré 
exportní příležitosti u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u energe-
tického zařízení na biomasu (zemědělské odpady), u potravin v oblasti zdravé výživy a různých delikates 
(sušené maso, sýry).


