
Filipíny 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

 Filipíny jsou 36. světovou ekonomikou s HDP v 
roce 2019 v nominální výši 356 miliard dolarů. 

 Filipínská vláda dosáhla cíle růstu HDP mezi 6,5 
až 7,5 %, i přestože reálný růst v roce 2019 činil 
5,9% 

 Deficit obchodu se zbožím se v roce 2019 snížil 
na 46,5 mld. USD z 51 mld. USD v roce 2018. 

Vývoz v tomto roce činil 53,4 mld. USD, 

zatímco dovoz činil 99,8 mld. USD. 

 Uzavření PH s ohledem na restrikce spojené 
s COVID 19 pravděpodobně povede 
k ekonomické recesi v roce 2020 s očekávaným 
poklesem HDP o 2 – 3 % (na cca 3,1 %). Velkým 
problémem je nárůst nezaměstnanosti - na 
ostrově Luzon (tvoří 73 % HDP).   

  Nejvíce postižené sektory zároveň patří 
k hnacím motorům filipínské ekonomiky, tedy 
cestovní ruch, obchod, poukazování či zasílání 
peněz ze zahraničí a domácí spotřeba. 
 

VZÁJEMNÝ OBCHOD ČR A FILIPÍN 
 

 Celkový obrat mezi ČR a Filipínami má rostoucí 
trend. Posledních 5 let je obchodní bilance v záporných 
číslech, přestože došlo v roce 2017 k navýšení vývozu o 
168 mil. CZK.  

 Bohužel v roce 2018 došlo k poklesu vývozu o 109 mil. 
CZK. 

 V roce 2019 dále docházelo k prohlubování negativní 
obchodní bilance, kdy dovoz z Filipín vzrostl o 693 mil. 

  V roce 2019 český vývoz na Filipíny také zaznamenal 
rostoucí tendenci o 138 mil. CZK. 

 V roce 2019 už se jedná o bilanci téměř 1:4. v 
neprospěch ČR. 

 Z hlediska celkového obratu obchodu s ČR se Filipíny 
řadí na 52. příčku.  

 V rámci dovozu jsou Filipíny na 41.místě 

 Z pohledu vývozu na 59.místě 

 Vývoz tvoří hlavně elektrické integrované obvody a 
stroje automatické zpracování dat. Tyto dvě položky 
tvoří více než 55% celkového dovozu. Taktéž vývoz je 
zakotven především v elektrických zařízeních a 
obvodech, které tvoří nadpoloviční většinu vyváženého 
zboží. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A 

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Velvyslanectví České republiky v Manile  
manila@embassy.mzv.cz 
+632/88 11 11 55 

 

Ekonomická diplomacie 

 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022 

Růst HDP (%) 6,3 6,0 -0,5 4,1 6,1 

HDP/obyv. (tis. USD) 3,2 3,5 3,6 3,7 - 

Míra inflace (%) 5,3 2,5 1,6 2,5 4,2 

Nezaměstnanost (%) - 5,1 7,6 7,3 7,2 

Bilance běžného účtu (mil. 
USD) 

-8,7 -0,4 -2,3 -8,3 -12,8 

Populace (mil.) 106,7 108,1 109,6 111,0 - 

Konkurenceschopnost 56/140 64/141 - - - 

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD 
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