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EKONOMICKÁ SITUACE UKRAJINY 
Roman Máca 

Shrnutí 
Ekonomika Ukrajiny se v roce 2022 propadla o 30,4 procenta. Jde o největší ztrátu od doby, 

kdy země v roce 1991 získala nezávislost na Sovětském svazu. Míra inflace v roce 2022 

podle oficiálních údajů činila 26,6 %. Ukrajina se nachází ve stavu, kdy je závislá na zahraniční 

vojenské, materiální, ale i finanční pomoci. Výkon ekonomiky silně ovlivňují i útoky na kritickou 

infrastrukturu, u kterých platí pravidlo, že bez energie není práce. 

Hlavní body 
• Ukrajinská ekonomika si vedla podobně jako obrana celé země, kdy se předpokládalo, 

že do několika dnů zkolabuje, ale tato premisa se nenaplnila. 

• Kolaps odvrátila nejen ukrajinská houževnatost a odhodlání, ale zásadní měrou i pomoc 

mezinárodních partnerů. 
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Ruská invaze proti Ukrajině napáchala obrovské škody nejen na lidských životech, ale i materiální škody 

v řádu stovek miliard amerických dolarů. Válka se podepsala na výkonu ukrajinské ekonomiky, 

která se podle tamní ministryně hospodářství Julie Svyrydenkové v roce 2022 propadla o 30, 4 %. 

Jde o největší ztrátu od doby, kdy země v roce 1991 získala nezávislost na Sovětském svazu 

(Kahánek, 2023). Podle ministryně se ale jedná o nižší pokles, než se původně předpokládalo. 

Jen pro srovnání v roce 1994 se ukrajinská ekonomika propadla o 22,9 % a inflace činila 401 % 

(Економічна правда, 2022). 

Na rok 2023 se očekává růst ukrajinské ekonomiky o 3,2 % (Крицька, Шевчук, 2022). Vše ale bude 

záležet na vývoji na frontě. Uvedená hodnota je podle ministryně Svyrydenkové vypočítána 

za předpokladu, že válka skončí vítězstvím Ukrajiny v polovině roku. To se vzhledem k vývoji celého 

konfliktu jeví jako velmi optimistický scénář. 

U nás nyní tak často zmiňovaná inflace v roce 2022 na Ukrajině podle oficiálních údajů činila 26,6 % 

(Міністерство економіки України, 2023). To se v podmínkách války zdá až jako zázračné číslo, 

jelikož např. v Maďarsku, kde válečný konflikt neprobíhá, dosahuje aktuální výše inflace 24,5 % 

(Kahánek, 2023). 

Podle Ministerstva hospodářství Ukrajiny výši inflace určovaly dva faktory. Prvním je míra rozsahu 

zničené infrastruktury a rychlost jejího obnovení a druhým je míra a rychlost migrace, která působila 

na poptávku a na nabídku po lidských zdrojích. 

Na výši inflace se bezesporu podepsala i opatření ukrajinské vlády (podpůrné programy, zafixování 

kurzu hřivny a zmrazení výše sazeb a poplatků), která byla proveditelná kvůli finanční pomoci 

mezinárodních partnerů. 

Objem mezinárodní pomoci k 20. listopadu 2022 ukazuje tabulka níže. Tabulku s odkazem na Institut 

pro světovou ekonomiku v německém Kielu publikoval ekonom Pavel Kohout na webu Finmag. 

Tabulka 1: Mezinárodní pomoc Ukrajině 

 

Zdroj: Finmag, 2023. 
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Útoky na kritickou infrastrukturu 

Rozsáhlý dopad na ekonomiku Ukrajiny mají ruské útoky na kritickou infrastrukturu. Útoky 

na energetickou síť způsobují tzv. blackouty a potvrzuje se při nich tvrzení, že bez energie není 

ani práce. Tyto útoky, jak ukazuje mapa níže, masivně narostly od října (oranžový sloupec) a zasáhly 

celé území Ukrajiny. 

Jen za období od 1. do 24. října 2022 bylo ze strany Ozbrojených sil Ruské federace vedeno 51 útoků 

na objekty elektroenergetiky Ukrajiny. Za předcházejících 8 měsíců války to bylo 34 útoků, 

které ale nezasahovaly západní část Ukrajiny. Zejména od října se tak bez energie ocitaly miliony lidí. 

Blackouty a s nimi spojený přechod na generátory podle ministryně Svyrydenkové zvýšily cenu 

produkce a mohou způsobit růst inflace o 1–2 % v prvním kvartálu roku 2023 (Крицька, Шевчук, 2022). 

Cestou, jak se s výpadky vypořádat (kromě odražení útoků prostřednictvím protivzdušné obrany), 

jsou dostupné jiné zdroje energie, a to v podobě generátorů. Ke konci roku 2022 tak bylo generátory 

zabezpečeno 90 % čerpacích stanic provozovaných největšími řetězci a 50–60 % obchodů s potravinami 

(Крицька, Шевчук, 2022). 

Jiným způsobem, jak se vypořádávat s nestabilitou distribuce elektrické energie, je cesta úspor. 

Na Ukrajině tak za přispění Evropské unie startuje program výměny „starých“ žárovek za úsporné LED 

žárovky. Občan jednoduše vyplní elektronickou žádost a poštou mu přijdou nové žárovky. Masová 

výměna žárovek má ve špičkách snížit spotřebu energie o 7–10 % a přispět tak ke stabilitě sítě 

(Міністерство економіки України, 2023). 

Obrázek 1: Údery Ozbrojených sil Ruské federace po objektech elektroenergetiky Ukrajiny 

 

Zdroj: Офіс Генерального прокурора (Kancelář generálního prokurátora), 2022. 
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Migrace podniků a pracovních sil a zahraniční investice 

Vzhledem k bezpečnostní situaci migrují nejen lidé, ale i celé firmy. Ukrajinská vláda tak spustila 

program podpory relokace podniků. Jde zejména o relokaci podniků z východu na západ Ukrajiny. 

Ke konci roku 2022 o pomoc požádalo téměř 800 podniků, z nichž se 600 již za státní podpory přesouvá 

či přesunulo a 200 žádostí se vypořádává (Крицька, Шевчук, 2022). 

Zde ale hrozí riziko ještě většího socioekonomického úpadku východních oblastí, což nahrává 

agresorovi. Věc si uvědomuje i ukrajinská vláda a mluví o „derelokaci“, tedy přesunu podniků zpět 

na místo, kde působily před válkou, jakmile to situace umožní. Další tématem je i „derelokace“ 

podniků, které se přesunuly za hranice Ukrajiny. Program je realizován za podpory Evropské banky 

pro obnovu a rozvoj. 

Pro udržení a vytvoření pracovních míst ukrajinská vláda spustila i programy jako „єРобота“ (v překladu 

„je práce“), které mají pomoci podnikatelům. Ti skrze státní podporu mohou pořizovat vybavení, 

nakupovat suroviny, platit nájem apod. (Дія, 2023). 

Ukrajina se rovněž snaží získávat investory ze zahraničí. Podle ministryně Svyrydenkové se o možnosti 

investovat na Ukrajině zajímají investoři hlavně z USA, Spojeného království a Německa. Zajímají se 

hlavně o zemědělství, velké projekty v dopravní infrastruktuře, obranném průmyslu a IT sféře. Nyní se 

tak pracuje nad 52 projekty v objemu 5,8 miliard amerických dolarů a Ukrajina celkově skrze platformu 

„Advantage Ukraine“ dostala 500 žádostí týkajících se zahraničních investic (Крицька, Шевчук, 2022). 

V rámci česko-ukrajinských vztahů má vzniknout pracovní skupina, která se bude zabývat zapojením 

českých firem do obnovy Ukrajiny. V lednu 2023 vláda vytvořila funkci vládního zmocněnce 

pro rekonstrukci Ukrajiny. Jím se stal bývalý náměstek na Ministerstvu obrany ČR Tomáš Kopečný 

(Kopecký, 2023). 

Export 

Export z Ukrajiny v roce 2022 podle ukrajinského ministerstva hospodářství dosahoval téměř 

100 milionů tun zboží v hodnotě 44,1 miliard amerických dolarů. 16 milionů tun bylo exportováno 

přes tzv. obilný koridor v Černém moři. 63 % exportu připadalo na země Evropské unie, kam export 

meziročně v porovnání s rokem 2021 narostl o 4,2 %. Celkově je nicméně objem exportu ve finančním 

vyjádření o 35 % nižší než v roce 2021. Podle ministerstva jde ale vzhledem k válečným podmínkách 

o pozitivní výsledek (Міністерство економіки України, 2023). 

Největší objem vyjádřený finančně vykazovaly komodity jako kukuřice (5,94 miliard amerických 

dolarů), slunečnicový olej (5,46 miliard amerických dolarů), železná ruda (2,9 miliard amerických 

dolarů), pšenice (2,6 miliard amerických dolarů) a řepka (1,54 miliard amerických dolarů). U pšenice 

a železné rudy se ale jedná o zhruba poloviční propad oproti roku 2021. 

V roce 2022 tak exportu z Ukrajiny dominovaly zemědělské produkty, a to i přes potíže vzhledem 

k složité situaci černomořských přístavů. Zboží tak bylo často dopravováno jinými způsoby, což zvýšilo 

výslednou cenu. 

Mimo zemí EU ukrajinský export putoval nejvíce do Turecka (2,9 miliard amerických dolarů) a do Číny 

(2,46 miliard amerických dolarů). Z EU nejvíce zboží (vyjádřeno finanční hodnotou) putovalo do Polska 

(6,6 miliard amerických dolarů), Rumunska (3,8 miliard amerických dolarů), Maďarska (2,27 miliard 
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amerických dolarů), Německa (2,23 miliard amerických dolarů), Itálie (1,5 miliard amerických dolarů) 

a Španělska (1,5 miliard amerických dolarů). 

Obrázek 2: Objem exportu zboží z Ukrajiny v roce 2022 

 

Zdroj: Міністерство економіки України (Ministerstvo hospodářství Ukrajiny), 2023. 

Závěr 

Ekonomika Ukrajiny si v době po ruské invazi vede v podobném duchu jako celá země. Se začátkem 

invaze se předpokládalo, že Ukrajina (a stejně tak její ekonomika) padne do několika dní. 

Tento předpoklad se ale nenaplnil a stejně je tomu i na „ekonomické frontě“. Zásadním faktorem 

pro realizaci většímu propadu zabraňujících ekonomických opatření je stejně jako u obrany země 

mezinárodní pomoc, která tak doplňuje ukrajinskou houževnatost a odhodlání. 

Útoky na kritickou infrastrukturu, zejména na energetickou soustavu, ačkoliv nezlomí morálku 

obyvatelstva, mají na ekonomiku značné dopady. Významným rizikem je postupné zaostávání zejména 

východních oblastí, odkud odešli nejen lidé, ale současně i podniky. A vracet se po konci války tam, 

kde není práce, je velmi obtížné ba téměř nemožné. 
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a bezpečnosti, konkrétně se zaměřením na nové hrozby. 

Jako řešitel pracoval na regionálních, celostátních 

i mezinárodních projektech. Je autorem řady článků 

a příspěvků na konferencích. Častým cílem jeho cest je 

Ukrajina, kde se zapojuje do projektů podpory občanské 

společnosti. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


