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Nettoeksport af hvede fra Ukraine, Rusland og ex-Sovjetunionen

Figuren viser nettoeksporten (eksport minus import) for Rus-
land og Ukraine tilbage fra deres formelle oprettelse i starten 
af 1990erne og frem til i dag. Figuren viser også nettoekspor-
ten fra det tidligere Sovjetunionen for perioden 1970-2020.

Tilbage i starten af 1970erne var Sovjetunionen en vigtig pro-
ducent og eksportør af hvede – verdens største producent og 
tredjestørste eksportør. I de følgende årtier faldt eksporten, 
og landet blev i stedet verdens største importør af hvede. 
Sovjetunionen stod for omkring 20 pct. af verdens samlede 
hvedeimport frem til landets opløsning.

Efter opløsningen, opsplitningen i 15 nye stater og den delvise 
overgang til markedsøkonomi er udviklingen vendt: Rusland 
er i dag verdens største eksportør af hvede, og Rusland og 
Ukraine står tilsammen for 28 pct. af den samlede hvedeeks-
port i verden og 19 pct. af den samlede hvedeproduktion. Til 
sammenligning var Ukraine nettoimportør af hvede i starten 
af 1990erne.

Ukraine er verdens næststørste eksportør af korn (hvede, 
majs, byg, ris m.m.) med en markedsandel på 10 pct. af ver-
denshandlen. 24 pct. af Europas samlede korneksport kom-
mer fra Ukraine. Ukraine spiller derfor en vigtig rolle for både 
Europas og verdens kornforsyning.

Ukraine har noget af det bedste landbrugsjord i Europa. Hele 
det centrale og sydlige Ukraine befinder sig i det såkaldte 
sort-jordbælte med særlig frugtbarjord. Fra midten af 1800-tal-
let og frem til revolutionen i 1917 var Ukraine hele Europas 
kornkammer.

Ud fra et landbrugsperspektiv har både Ukraine og Rusland 
en interessant historie: Først Europas kornkammer, senere 
stagnation på grund af planøkonomi, så ny vækst og stor 
eksport efter Sovjetunionens fald, og nu deltagere i en storpo-
litisk konflikt med store mulige konsekvenser.
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