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Rozvojová země ale zároveň 16. ekonomika světa, člen G-20 

Největší trh v rámci ASEAN

265 mil. obyvatel s rostoucí životní úrovní, 

Řádově 10 mil. skutečně bohatých

17,5 tisíce ostrovů; centrální ostrov Jáva: 140 mil. lidí na 130 tis. Km2

Nejlidnatější muslimská země (87 %), ale také křesťanství (10 %), hinduismus aj.

Základní parametry Indonésie



5

| 5

Růst HDP nad 5% (2019: 5,02%) na hraně maximálního potenciálu 

(1Q 2020 růst 2,39 a pesimistické predikce pro 2020 operují i s recesí -0,4)

Zemědělství  14% HDP, Průmysl 40% HDP, Služby zhruba 46% HDP

Domácí spotřeba – tradiční základna tvorby HDP - 55%

Těžba a export surovin - ostrovní země s obrovskými zásobami přírodních zdrojů

Silná role státu - nejen regulace ale i skrze státní podniky

Udržení stability - politické i ekonomické; zkušenost z krize v letech 1965, 1998    
(i za cenu pokřivení trhu)

Financování dalšího růstu - efektivní výběr daní, další zahraniční investice (FDI)

Rozvoj infrastruktury, rozvoj domácí výroby

Tradičně silný protekcionismus, snaha o soběstačnost a přetlačování liberálů s 
tradicionalisty

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Politicko-ekonomická realita a trendy
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Pozdější nástup – pol. března; relativně mírný průběh, nejasná fáze epidemie 

Statistiky ke dni 9. června: 33.076 nakažených; 1.923 zemřelých

Obavy z ekonomické / sociální krize a zasažení neformálních pracovníků

Dočasné uzavření v průběhu Ramadánu 

Aktuálně velmi rychlé rozvolňování – „New Normal“  

Vládní balíček 47,6 mld. USD: zdravotnictví, sociální výdaje, podpora ekonomiky

Půčky mezinárodních institucí, nákupy vládních dluhopisů Centrální bankou

Prolomení limitů rozpočtového deficitu (3% zákonný strop) – aktuálně 6,34%

Intervence pro stabilizaci kurzu IDR/USD

Indonésie a COVID – 19 



Obchod s ČR a příležitosti pro 
naše podnikatele
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Obchodní vztahy ČR- Indonésie

Objem vzájemného obchodu se v posledních letech pohybuje kolo 500 mil. USD 

(566 mil USD v roce 2019)

Český vývoz do Indonésie posledních 10 let roste a v roce 2019 dosáhl historicky 

nejvyšší hodnoty 4,73 mld. Kč (61% meziroční nárůst)

Statistiky neevidují reexporty; zejména Singapur je hub pro indonéský import

Saldo vzájemného obchodu je dlouhodobě negativní (v roce 2019 -3,5 mld. Kč) 

Indonéské statistiky naopak evidují deficit v bilanci na své straně

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a 

ochraně investic, 1998 

EU – jednání CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement 
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Mapa globálních oborových příležitostí

Obranný průmysl

Energetika

Železniční a kolejová doprava

Letecký průmysl a vybavení letišť 

Odpadové hospodářství

Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl 

Digitální technologie
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Masivní plán rozvoje energetiky (35 GW/5 let)

Vysoký podíl obnovitelných zdrojů (23% v roce 2025)

Dominantní podíl uhlí – uplatnění pro technologie snižování 
emisí, respektive zvyšování účinnosti

Dominantní role státu a regulátora PLN (výroba, přenos, 
distribuce)

Měnící se a nesystematická regulatorika

Korupce a obavy z korupčních obvinění na straně 
rozhodujících

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Příležitosti (a úzká hrdla) v energetice

-
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Armáda Indonésie prochází rozsáhlou modernizací 

ČR je vnímána jako tradiční dodavatel nabízející standardy 
NATO a alternativu k hlavním dodavatelským zemím 
(Indonésie usiluje o diversifikaci) 

Specifická a senzitivní oblast byznysu - dominantní role státu a 
armády, autorizovaní nákupčí, interní tendry, klíčová role 
lokálního partnera - propojení dodavatele s domácími úspěchy 
i problémy

Rozpočtové cykly armádních nákupů a provázanost na 
politická období, respektive funkční období v armádě 

Významná role podpory domácího státu dodavatele

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Příležitosti a specifika v obranném průmyslu



Obchodní prostředí a kultura
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Doporučení při vstupu na trh

Byznys s Indonésií nelze dělat na dálku, zemi je nutné si prožít, osobně poznat

(Pomoci může oficiální návštěva s podnikatelským doprovodem, projekt ekonomické 

diplomacie –PROPED, individuální cesta s podporou ZÚ/CzechTrade) 

Do země je potřeba se vracet a je spíše nepravděpodobné, že úspěch přinese první 

návštěva nebo první schůzka – různá percepce výsledku na obou stranách.

Klíčem úspěchu je nalezení spolehlivého místního partnera (distributora, společníka)

Osobní vklad je nezbytný a partnerství je třeba vypěstovat a pečlivě opečovávat i v 

personální rovině

Právní a auditorská rada při vytváření korporátní základny respektive nastavení 

přítomnosti na trhu může předejít velkým problémům v budoucnosti (neshoda s 

místním partnerem, exklusivita distributora)

Mandatorní úlohu místního subjektu může nahradit profesionální služba (nominee 

services)

Zdánlivě ideální partner může být již propojen s Vašimi konkurenty
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Dlouhý seznam omezení vstupu na trh (Negative Positive Investment List) - výčet 

jednotlivých oborů s uvedením poměru domácího a zahraničního kapitálu

BKPM – (Board of Investment) – stále spíše regulace než podpora a pobídky

Přijetí zákona o garanci HALAL produktů (resp. označení „NEHALAL“) 

Překážky dovozu - mléčné výrobky, textil, alkohol – 230%, pneumatiky „halal“, cukr

Restrikce vývozu – nezpracované primární zdroje

Požadavek využití domácí produkce, transfer technologií a výroby

Registrace potravin, kosmetiky a léčiv určených k prodeji na místním trhu – lhůty pro 

obdržení registrace od národního úřadu (BPOM) jsou neúměrně dlouhé.

Nedostatečná infrastruktura, nízká produktivita práce a úroveň vzdělání

Kulturní a jazyková bariéra

Obchodní bariéry
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Trpělivost, trpělivost, trpělivost – vše dlouho trvá, čas plyne pomaleji

Důvěra se musí postupně budovat a je někdy důležitější než nejlepší cena

Osobní vztahy (nutno se osobně vídat / průběžně se komunikačně připomenout). 

Vyžadují úctu – potrpí si na statut, formality a hierarchii

Oceňují návštěvu nejvyššího vedení 

Na emaily často nereagují. Ale na WhatsApp ano.

Nutná sebekontrola - eliminovat arogantní nebo expresivní chování 

Češi někdy bývají přezíraví (nevhodné poznámky, náznaky superiority) 

Oblečení – na ministerstva oblek, pro business stačí košile a kravata; místní „batik“

Jsou z 87% muslimové ( měsíc Ramadán, Halal, alkohol není vždy vhodný dárek)

Obchodní zvyklosti



Ekonomická diplomacie/podpora 
českých podnikatelů 
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Nástroje ekonomické diplomacie ZÚ

Podnikatelské mise doprovázející oficiální představitele;

PROPED (4 projekty v roce 2018; 1 ve volebním roce 2019)

Individuální služby, dotazy

PROPEA/CBS – Czech Business Support – nový nástroj ekonomické diplomacie

EU a podpora exportu – EU Gateway / Business Avenues

EU Novumm projekty – v gesci CzechTrade

Plánované mise a projekty v roce 2020

PROPED: Prezentace českého obranného průmyslu na IndoDefence 2020 (listopad)

(odložen kvůli COVID-19 na duben 2021)

PROPED: Incomingová mise dopravního a strojírenského průmyslu 

(říjen, MSV Brno) 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Podpora českým podnikatelům
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Koordinace a úzká spolupráce s CzechTrade Jakarta (G2G, B2G vs. B2B )

Základní analýza a průzkum trhu, konkurence

Vyhledání / ověření obchodních partnerů

Podpora účasti na veletrhu, zajištění schůzek, seminářů, kulatých stolů.

Dlouhodobá asistence – ušetření nákladů na průběžnou komunikaci s místními 

partnery (oprašování vztahů a komunikace)

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Spolupráce s CzechTrade
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Eurocham – komora sdružující evropské firmy a národní obchodní komory v 

Indonésii (www.eurocham.id)

KADIN – hospodářská komora Indonésie, Partner HK ČR, středoevropská sekce 

(www.kadin-indonesia.or.id)

EIBN – EU-Indonesia Business Network, projekt financován z fondů EU, pro 

podpora vstupu evropských firem na indonéských trh, částečně zdarma vs. dotované 

poplatky (www.eibn.org)

Specializované regionální projekty podpory – např. South-East Asia IPR SME 

Helpdesk – poradenství malým a středním evropským firmám v otázkách práv 

duševního vlastnictví; pro celý region JV Asie

Cekindo Business Group – profesionální poskytovatel služeb - zakládání a správa 

firem, registrace produktů, účetnictví aj. (http://www.cekindo.com)

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V INDONÉSII 10. ČERVNA 2020

Další informační zdroje a kontakty

http://www.eurocham.id/


Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

Děkuji Vám za pozornost.

Jakub_Cerny@mzv.cz


