Základní charakteristika Záporožské a Dněpropetrovské oblasti

Záporožská oblast
Rozloha: 27,2 tis. km2 (4,5 % celkové plochy Ukrajiny).
Obyvatelstvo: 1 800 tis. (3,9% celkové populace Ukrajiny).
Hustota osídlení: 68 ob./km2.
Struktura osídlení: 76 % obyvatel oblasti žije ve městech.
Počet obyvatel města Záporoží – 780 tis., města Melitopol
– 160 tis.

Průmyslová výroba je pro hospodářský rozvoj Záporožské oblasti rozhodující. Místní subjekty
generují 7% celoukrajinské průmyslové produkce. V její struktuře zaujímá vedoucí místo
elektroenergetika, hutnictví, strojírenství (zejména výroba automobilů) a zpracování kovů.
V celostátním srovnání produkují podniky této oblasti 24% objemu výroby oceli, 25% elektrické
energie, 57% osobních automobilů, 27% elektrotechnické produkce. Město Záporoží má 76% podíl na
celkové průmyslové produkci Záporožské oblasti. Záporožská oblast generuje 3,5% výkonů
ukrajinského agrárního sektoru. Rozhodující je pěstování slunečnice (13% celoukrajinské produkce).
Mezi nejvýznamnější podniky hutního komplexu patří: ПАТ «Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь», ВАТ «Запоріжсталь», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ
«Запорізький сталепрокатний завод», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»,
ПАТ «Запорізький завод феросплавів».
Nejvýznamnější strojírenské podniky jsou: ПАТ «Мотор-Січ», ПрАТ «Електровозремонтний
завод», ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ
«Запорізький завод важкого кранобудування», ВАТ «Запорізький завод «Претворювач», ВАТ
«Запорізький механічний завод».
Produkci a distribuci elektroenergie a vody představují následující společnosti: ПАТ «Дніпроенерго»,
філія
Дніпровська
гідроелектростанція
ПАТ
«Укргідроенерго»,
Дніпровська
електроенергетична система НЕК «Укренерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ
«Запоріжгаз», КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі».
Nejvýznamnějším exportními partnery subjektů Záporožské oblasti v r.2011 byli subjekty ze zemí
SNS, jejichž podíl tvořil téměř 50% celkového exportu oblasti (40% do Ruské federace). Na země
Evropy připadá 23,6% a Asie 20,3%. Export do ČR – 89 mil.USD. Import z České republiky dosáhl
v r.2011 19 mil. USD (meziroční nárůst 80%).

Dněpropetrovská oblast

Rozloha: 31,9 tis. km2 (5,3% celkové plochy země, druhé
místo v rámci Ukrajiny).
Obyvatelstvo: 3 300 tis. (7,1% celkové populace Ukrajiny,
druhá nejlidnatější oblast v Ukrajině).
Hustota osídlení: 106 ob./km2.
Struktura osídlení: 83 % obyvatel žije ve městech.
Počet obyvatel města Dněpropetrovsk - 1mil., Krivého rogu
- 680 tis.

Základními obory ekonomické specializace Dněpropetrovské oblasti jsou černá metalurgie, těžké
strojírenství, chemická výroba a elektroenergetika. V regionu se produkuje 90% celoukrajinského
objemu železné rudy. Oblast generuje 16% celkového objemu průmyslové výroby na Ukrajině (druhé
místo pro Doněcké oblasti).
Subjekty z Dněpropetrovské oblasti mají tradiční, dlouhodobé hospodářské vztahy s Českou
republikou. Export do ČR – 345 mil.USD (po Polsku je ČR z evropských zemí druhý nejvýznamnější
partner). Import z České republiky dosáhl v r.2011 110 mil. USD (meziroční nárůst 56%).
Export podniků Dněpropetrovské oblasti do zemí SNS tvořil v r.2011 35,7%, do zemí Asie 34,7% a do
Evropy 21,5% z celkového objemu. V importu činil podíl zemí SNS 33,5%, Asie 19,5% a Evropy
27%.

Perspektivní oblasti obchodních příležitosti


Energetika včetně alternativních zdrojů výroby el.energie a tepla - zastaralé vybavení, nízké
koeficienty účinnosti, znečišťování životního prostředí, závislost na potenciálně nestabilních
dodávkách drahého zemního plynu, rozsáhlé možnosti využití bioplynu, biomasa jako zatím v
Ukrajině málo objevený stabilní zdroj el.energie a tepla.



Modernizace výrobních kapacit/udržování provozní schopnosti hutních a strojírenských
podniků – v regionu působí řada velkých a středně velkých podniků, které s ohledem na poměrně
vysoké výrobní náklady jsou nuceny modernizovat své výrobní kapacity (řada z nich stále jen
udržuje provozní schopnost).



Zpracovatelský průmysl, potravinářství a zemědělské strojírenství – mají značný potenciál
pro společnou spolupráci, která je podporována i místní samosprávou. Region má z logistického
pohledu velmi příznivou polohu – leží na Dněpru, významné říční cestě, má přístup k moři
s několika přístavy, je blízko k hranicím s Ruskou federací, atd. Místní produkce má dobré
předpoklady pro export.



Komunální a environmentální projekty – zpracování komunálních odpadů, čištění odpadních
vod, modernizace systému zásobování pitnou vodou, tepelné zásobování, rekonstrukce a správa
bytového fondu apod. Oblast, která patří mezi klíčové priority současné vládnoucí struktury
v Ukrajině.

