Přehled
strategických
příležitostí

AMERIKA

A merika / A r g entina

Argentina

O

blast Latinské Ameriky byla postižena koronavirovou pandemií obzvlášť citelně. V tomto regionu
byl zaznamenán nejnižší hospodářský růst již před ní, nastalá situace bude příčinou největší
hospodářské a sociální krize v regionu za celá desetiletí. Ekonomický pokles pro rok 2020 je u Argentiny
očekáván o 10 %. Argentinu navíc pandemie zasáhla ve vskutku delikátní situaci – uprostřed vyjednávání
s Mezinárodním měnovým fondem a dalšími soukromými věřiteli ohledně restrukturalizace jejího
zahraničního dluhu. Kromě vysoké inflace, jejíž míra je třetí nejvyšší na světě (meziročně 53 %), se musí
potýkat také s propadem domácí měny. Ten byl natolik významný, že se kromě oficiálního kurzu k dolaru
objevil i neoficiální, který má blíže k reálné situaci na trhu. Rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním kurzem
činil v červnu 2020 okolo 70 %. Pro investory by oslabování argentinského pesa mohlo být zdánlivě
zajímavou příležitostí. Další makroekonomické aspekty však mohou bránit možnosti generovat zisk
(vysoká inflace, vysoké daně, byrokracie). Argentina „využila“ nastalé situace a jednostranně oznámila
pozastavení vyjednávání o obchodních dohodách mezi blokem MERCOSUR a třetími zeměmi: Kanadou,
Jižní Koreou, Singapurem, Libanonem a Indií. Tento krok by se neměl dotknout již dojednaných (ale
neratifikovaných) dohod s EU a ESVO.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

–2,5

–2,2

–10,0

6,6

2,5

HDP na obyvatele (tis. USD)

11,7

10,0

8,9

10,4

—

Míra inflace (%)

47,6

53,8

35,3

36,4

24,2

9,2

9,8

14,2

12,0

11,0

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–27,3

–3,5

5,6

0,8

–7,3

Populace (mil.)

44,4

44,8

45,2

45,6

—

81/140

83/141

—

—

—

6/7

7/7

7/7

—

—

Nezaměstnanost (%)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

7%

23 %

53,6 %
13 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6

3,7
2,9

–2,5

–2,2

2018
2018

2019
2019

6,6
5,9
5,4

Argentina
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–10,0
2020
2020

Zdroj: WB; 2019

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

V souvislosti s dopadem pandemie byla nejvíce postižena odvětví cestovního ruchu, automobilového
průmyslu, tabákových výrobků či stavebnictví. Vzhledem k potřebě produkovat základní potraviny
byl zemědělský sektor jedním z mála, který si udržel svou produktivitu. Vládní opatření znamenala
výdaje ve výši přibližně 5–7 % HDP. Mezi sociální opatření (3–4 % HDP) patřilo vyplácení různých
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druhů speciálních dávek (pro rodiny, OSVČ, nezaměstnané, lékaře a sestry apod.), částečná náhrada
mezd podnikům či nákup zdravotnických pomůcek z Číny. Mezi finanční nástroje (2–3 % HDP) patřilo
kupříkladu financování úvěrů s nulovou sazbou nebo financování záručních programů. Vzhledem
k propadu příjmů a makroekonomické situaci předlužené Argentiny bude trvat roky, než země dospěje
k fiskální rovnováze.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

I přes současnou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Očekává se
zvýšená poptávka po zboží s přidanou hodnou. Jednoznačně největší prostor tak mají české firmy u technologických inovací, kterých je v Argentině a potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek. Prostor pro
tyto inovace a nové technologie se nabízí v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu nezbytná pro
hospodářský růst: biotechnologie, těžba, petrochemie, zdravotnictví a IT (software). Pozitivním aspektem
je zrychlené vydávání některých povolení a certifikátů (je vyžadována pouze elektronická verze). Dá se
očekávat, že tento postup bude zachován i po pandemii, což bude znamenat časovou a procedurální úlevu
pro české firmy. Bez ohledu na COVID-19 budou v Argentině perspektivní níže uvedené sektory.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou
z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin
do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova,
železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu,
draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů
až 70 % plochy území potenciálně vhodné pro
těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno. Na začátku
roku 2020 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je
ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie
proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého
průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního
průzkumu. Od roku 2015 je velká pozornost
zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si
Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca,
Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což
by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi
se odhadují na 65 Mt. Vláda láká zahraniční
investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik
pracovních míst. Existují i fiskální výhody, které
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nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť
v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Dodavatelé strojů a technologií musejí
vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země
na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst,
což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo
instalace techniky apod.).
▶▶ Energetický průmysl
Argentina má potenciál hrát velice důležitou
roli jako dodavatel břidličného zemního plynu.
Obrovské naleziště Vaca Muerta v provincii
Neuquén se může stát druhým největším nalezištěm na světě. Naleziště postrádá základní infrastrukturu a potřebuje prakticky vše – dopravu
materiálu a lidí, další materiál na vrtné práce,
geologické a další služby na místě. Mezi pobídky
patří například dlouhá období koncesí a snížení
dovozních cel. Vhodné jsou investice do výroby
autonomní obnovitelné energie, která by umožnila různým provinciím přístup k energetické
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síti, k níž nelze přistupovat tradičním způsobem.
Argentina negeneruje ani 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být
až 20 %. Na podporu obnovitelných zdrojů energie realizuje vláda program RenovAR, ve kterém
poptává různé objemy nových kapacit. Velká rozloha země a její přírodní zdroje nabízejí slibnou
perspektivu pro projekty v celé Argentině.
▶▶ ICT
Mobilní a širokopásmové připojení k internetu je
v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit.
Problémy představuje i geografie země, neboť obyvatelstvo je koncentrováno v několika městech
s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se
tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc. Šanci mohou
mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí
operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť
optického vlákna společnosti ARSAT potřebuje
rozšířit do domů a firem. Do budoucna se plánuje
pokrýt celou zemi signálem 4G. Společnost ARSAT
realizuje Národní internetový plán, díky němuž
chce k širokopásmovému internetu připojit přes
1 300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně
příprav na výstavbu sítí 5G. Argentinské on-line

společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“, ten vytváří okolo sebe částečně
otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které vytvářejí ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české
firmy.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Aplikace nových technologií v zemědělství je
pro Argentinu do budoucna velkou výzvou, protože prozatím do této oblasti neinvestuje mnoho.
Přitom podstatná část jeho HDP pochází právě ze
zemědělských produktů. Daňové úlevy a pobídky
v oblasti zemědělství a lesnictví existují, není jich
však mnoho. Všechna strojní zařízení související
s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský
trh s nulovým tarifem. Argentina má v zemědělství velký potenciál, jedná se o 8. největší zemi
na světě, 53 % plochy pokrývá orná půda. Zapotřebí
jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoring úrody/sklizní, optimalizace procesů apod.

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
e-mail: commerce_buenosaires@mzv.cz
www.mzv.cz/buenosaires
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Brazílie

B

razílie byla jednou z nejvíce zasažených zemí světa. Vzhledem k malému procentu testovaných osob
se počet nakažených odhaduje až na 7 milionů. Brazilská vláda prosazuje okamžitý restart ekonomiky,
zatímco guvernéři států se snaží snížit počet obětí cestou sociální izolace. Souběh COVID-19 a politického
napětí způsobuje zhoršení důvěryhodnosti země v očích investorů. Například agentura FITCH snížila v květnu
úvěrový rating BFR na „negativní“ BB–. Jedním z důkazů obav z ekonomického a politického vývoje v BFR byla
prognóza Credit Suisse, která označila brazilský reál za volatilní „toxickou měnu“. Pokud jde o strukturální
charakter škod, které způsobí pandemie v brazilské ekonomice a v příjmech z exportu, je nutno vědět, že
Brazílie je osmým největším producentem ropy na světě a třetím v rámci Amerik (po USA a Kanadě). Pokles
ceny ropy na světových trzích určitě zasáhne negativně bilanci jejího zahraničního obchodu.
Očekává se, že vlivem nacionalistických tendencí bude jedním ze směrů vývoje oživený zájem
o regionální kooperace. Nejperspektivnější cestou budou různé druhy joint ventures, kooperací
a investicí doprovázených projekty v regionálním měřítku. Pro geograficky vzdálené země, jako je
ČR, budou kooperace na pomezí vědy a inovativního průmyslu nejperspektivnější cestou pronikání
na brazilský trh. Zvláště pokud budou podpořeny našimi investicemi.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

1,3

1,1

–7,5

4,0

3,0

HDP na obyvatele (tis. USD)

9,0

8,8

6,7

7,1

—

Míra inflace (%)

3,7

4,3

1,6

3,1

3,6

11,6

11,0

16,7

12,6

—

Nezaměstnanost (%)
Bilance běžného účtu (mil. USD)

–41,5

–49,5

–33,9

–40,6

–45,8

Populace (mil.)

208,5

210,1

211,8

213,3

—

72/140

71/141

—

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-8

Podíl sektorů na HDP

2022

18 %

9%
63,3 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
1,3

4%

5,9
5,4
4,0

3,7
2,9
1,1

Zdroj: WB; 2019

Brazílie
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–7,5
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Federální vláda průběžně realizuje programy s cílem zmírnit negativní dopady pandemie na ekonomiku.
Tyto výdaje se projeví ve fiskální oblasti. Rok 2019 skončil ve federální pokladně státním dluhem ve výši
76,5 % HDP. Brazilští ekonomové odhadují, že finanční injekce a sociální podpory s cílem snížit negativní
ekonomické důsledky pandemie zvýší tento dluh na 85 % nebo až na 90 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Pro české exportéry je nutno zdůraznit, že v postkoronavirové době bude platit zvýšenou měrou doporučení, které bylo užitečné už před pandemií. K úspěšným vývozům do země je nutné, aby firma měla
dostatečnou finanční sílu a mohla financovat třeba i několik let postupného pronikání a etablování
se na trhu. Bude ještě důležitější mít ochotu a dostatek finančních prostředků k využití kvalitních
místních právníků a daňových poradců. A v neposlední řadě dále vzroste význam důvěryhodného
místního zástupce, protože většina nutných licencí je navázána nikoliv na zahraniční exportní firmy,
ale na místní zástupce.
▶▶ Automobilový průmysl

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Brazílie je automobilová velmoc. Globální automobilky působící v Brazílii již patří mezi tradiční
odběratele českých dodavatelských firem, nicméně vzhledem k nástupu nových modelových
řad a postupnému rozšiřování výrobního portfolia
domácích výrobců tento obor jednoznačně patří
mezi perspektivní z hlediska českého exportu
i do budoucna.

Lze předpokládat, že psychologické trauma
z pandemie COVID-19 zvýší zájem BFR o výrobu
vlastních pomůcek a vybavení pro zdravotnictví.
Závislost na dovozech z Číny se ukázala během
pandemie jakožto fatální nedostatek. Proto bude
v roce 2021 existovat zvýšená míra příležitostí
pro české firmy, které budou schopny nabídnout výrobu v zemi, nebo alespoň kooperace
a investice.

▶▶ Civilní letecký průmysl
Vedle produkce klasických dopravních letadel
(Embraer) je dvousetmilionová Brazílie dlouhodobě
rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. Strategická spolupráce českých firem
vytváří pozitivní referenci pro uplatnění dalších
výrobků českého leteckého průmyslu v Brazílii.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
V oblasti ekologické likvidace odpadů a čištění
vody existuje v Brazílii dlouhodobě akumulovaný
deficit. Vzhledem k vysoké konkurenceschopnosti
nabídky českých firem v tomto směru to může být
zajímavá příležitost. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že hlavní zákazníci jsou města a municipality, závisí načasování nabídky na zotavení jejich
finančních rozpočtů po pandemii.

▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Vše nasvědčuje, že agrobyznys vyjde z pandemie
jako nejméně poškozené odvětví brazilské ekonomiky. Pro české exportéry je to motivace usilovat o vývoz technologií pro zemědělství. Avšak
je nutno zdůraznit, že v této oblasti je velmi tvrdá
konkurence USA, Holandska, Německa atd. Uspějí
jen ti, kteří budou schopni investovat dostatek
financí do propagace v BFR a do zajištění kvalitního dlouhodobého servisu a získání dobrých
místních zástupců.

Velvyslanectví ČR v Brazílii
e-mail: commerce_brasilia@mzv.cz
www.mzv.cz/brasilia
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Chile

K

oronavirová pandemie zasáhla zemi v době, kdy se ještě stále potýkala s vleklou sociální krizí
z podzimu loňského roku, která zásadním způsobem negativně ovlivňovala ekonomický výkon,
stejně tak jako obchodní a investiční vyhlídky. Chile má sice výhodu strukturálně zdravé ekonomiky
s dobrou makroekonomickou politikou, úsporami ve státních fondech, nízkou úrovní veřejného
dluhu a dobrým přístupem k mezinárodním finančním trhům, což ji činí podstatně rezistentnější vůči
hospodářským šokům, ale i přesto se v letošním roce nebude schopna vyhnout recesi s propadem kolem
6 % HDP. Ratingové agentury Fitch a Standard & Poor's (S&P) proto změnily hodnocení chilského rizika
ze „stabilního“ na „negativní“.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

4,0

1,0

–6,1

5,2

3,8

15,9

14,9

12,4

14,5

—

Míra inflace (%)

2,1

3,0

1,8

3,1

3,0

Nezaměstnanost (%)

7,1

7,1

14,0

10,0

8,9

–10,6

–10,9

–6,2

–8,2

–10,4

18,7

19,0

19,1

19,2

—

33/140

33/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Bilance běžného účtu (mil. USD)
Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

4%

29 %
58,7 %
10 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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-6
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4,5
4,0
3,6

5,9
5,4
5,2

3,7
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1,0
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2020
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rozvojové a vynořující
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–3,0
–4,9
–6,1
2018
2018

Chile

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda se snaží omezit hospodářský dopad krize a navrhla fiskální opatření pro posílení odolnosti
ekonomiky zaměřená na podporu zaměstnanosti a likviditu podniků až do výše 6,7 % HDP. Financování
nouzového plánu pro koronavirus a reaktivačního plánu oznámeného v prosinci v odpovědi na sociální
nepokoje ve výši 2 % HDP bude financováno prostřednictvím kombinace přerozdělení fiskálních zdrojů,
využití svrchovaných spořitelních fondů a emise veřejného dluhu. V květnu vláda úspěšně emitovala
dluh ve výši 2 mld. USD. Centrální banka rovněž získala od MMR dvouletou flexibilní úvěrovou linku
ve výši 23,8 mld. USD. Toto preventivní opatření bylo přijato k zajištění dostatečné likvidity v případě
hlubších ekonomických dopadů.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Pro úspěch v Chile je v jakémkoliv oboru bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních
dodavatelů, konkurenční cenová politika, investice do kvalitní komunikace ve španělštině a zajištění
alespoň formální právní identity firmy, díky které je možné získat daňové identifikační číslo RUT, bez
kterého se nelze účastnit výběrových řízení.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské
ekonomiky a podílí se téměř 60 % na chilském
exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi. Těží
se rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl potřebuje velmi širokou škálu vybavení, nástrojů a zboží. Strategie
potenciálních českých dodavatelů by měly brát
v potaz jak potřeby velkých státních podniků, tak
malých a středních soukromých firem, které se
zdají být více kompatibilní s reálnými možnosti
českých exportérů. Trend posledních let potvrzuje, že chilský důlní průmysl bude postupně
přecházet z těžby povrchové na těžbu hlubinnou.
Tento vývoj bude nabízet nové šance českým firmám, které jsou v naprosté většině zaměřeny
právě na hlubinnou těžbu. Spíše než dodávky
těžkých strojů by mohly být z pohledu českých
firem perspektivní dodávky moderních technologií a expertních řešení.
▶▶ Energetický průmysl
V roce 2019 pokračoval slibný trend úspěšného
prosazování českých firem v oblastech fotovoltaiky, vodní energetiky či v oblasti výroby energie
z odpadů. V Chile existoval dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky, který se od roku
2014 díky rostoucímu zájmu zahraničních investorů postupně snižuje. Z důvodu vysoké seismické
aktivity nelze v místě budovat jaderné elektrárny,
avšak hlavní nosné odvětví chilské ekonomiky,
důlní průmysl, je energeticky vysoce náročný.
Cena a dostupnost elektrické energie jsou tedy
stále palčivějším problémem. Rozvoj energetiky
je tudíž v poslední dekádě národní prioritou

a energetické projekty mají všeobecnou podporu.
Největší dynamiku zažívá rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, zvláště pak energie solární. Chile
má největší intenzitu slunečního záření na světě,
zejména v oblasti severně od hlavního města
Santiaga. V roce 2018 byl v Santiagu inaugurován
první elektrický autobusový terminál, plánuje se
další budování terminálů tohoto druhu. Připravuje
se rovněž jak modernizace, tak výstavba tepelných elektráren, kde se otvírají příležitosti pro
české dodavatele. V případě vodních elektráren
se v současné době jakožto nejnadějnější jeví projekty malých a středních hydroelektráren. Rozvíjí
se také segment větrné energetiky.
▶▶ ICT
Penetrace internetu v Chile představuje 115,8 připojení k internetu na každých 100 obyvatel.
84,4 % připojení probíhá prostřednictvím mobilních telefonů. Prostřednictvím e-governmentu
je státem nabízeno více než 500 druhů různých
služeb a administrativních úkonů. ICT stále
významněji přispívá k růstu HDP. Roste poptávka
po sub-sektorech ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost, poskytování počítačových služeb atd. Zájem je také o obory spojené s umělou
inteligencí.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Jedná se o velmi perspektivní odvětví. Velký
potenciál mají dodávky čističek odpadních vod,
mobilních úpraven vody, odsolovacích zařízení,
čerpadel, výrobníků pitné vody při mimořádných
událostech nebo třídíren a spaloven komunálního
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odpadu. Od roku 2016 roste objem elektrické energie vyrobené ze zemědělských i jiných odpadů.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zdravotnictví bylo jednou z priorit chilské vlády
ještě před pandemií. Vláda pokračuje v „Programu
investic do zdravotnictví“, který nebyl zcela
dokončen za předchozích vlád. V současné době
Chile investuje do výstavby 57 nových nemocnic
a zdravotních středisek, která mají být dokončena do roku 2026. Hlavní účel tohoto programu
je modernizace státního zdravotního systému.
32 z těchto projektů pochází od předchozích
vlád, 25 z nich bude ukončeno a inaugurováno
za současné vlády. Výstavba dalších 25 projektů
bude zahájena do roku 2022. Počítá se celkem
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s 12 400 lůžky. Do roku 2022 bude rovněž dokončeno 120 středisek základní zdravotní péče,
40 center bude ve fázi výstavby a dalších 40 ve fázi
licitace. Jedná se o historickou investici v hodnotě
10 mld. USD. Plán modernizace počítá se zaměřením na nové technologie, zavedením větší konkurence v laboratořích, ve farmaceutickém průmyslu a podporu využívání bio ekvivalentních léků.
V oboru zdravotnictví je velká zahraniční konkurence a zejména Španělsko má v Chile velmi silnou pozici.

Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile
e-mail: commerce_Santiago@mzv.cz
www.mzv.cz/santiago
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Kanada

K

oronavirová krize Kanadu zasáhla s několikatýdenním zpožděním oproti evropským zemím. HDP se
za první čtvrtletí 2020 meziročně propadlo o 8,2 %. O práci dosud přišly více než 3 mil. Kanaďanů,
zlepšení se očekává nejdříve v průběhu třetího čtvrtletí 2020. Pandemie a související vládní restriktivní
opatření by měly na konci roku vést k odhadované nezaměstnanosti ve výši cca 10 %. Kromě pandemie se
Kanada musí vypořádat i s propadem cen ropy a zároveň s poklesem jejího exportu kvůli šoku na straně
poptávky (dle dubnových statistik o 55 %). Kanadské ekonomice nepomáhá ani kritická situace vývoje
pandemie v USA, které jsou jejím největším a dominantním obchodním partnerem.
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Vláda od počátku pandemie činí vše pro to, aby pomohla co nejvyššímu počtu občanů i zaměstnanců. Dosavadní výše federální pomoci činila přibližně 150 mld. CAD (7 % HDP) v podobě přímé
podpory na zachování pracovních míst a více než 680 mld. CAD v podobě úvěrové pomoci a dalších
opatření na posílení likvidity. Federální vláda opatření nadále upravuje a rozšiřuje. Pracujícím, kteří
kvůli pandemii přišli o svůj pravidelný příjem, poskytuje finanční podporu, postiženým podnikům
přispívá na vyplácení mezd, garantuje snížení nájemného formou podmínečně nevratných půjček
majitelům komerčních nemovitostí, firmy si také mohou požádat o bezúročné půjčky. Pomocí překlenovacího financování se vláda snaží pomoci i velkým společnostem z nejhůře zasažených sektorů,
jako je letecký či energetický průmysl. Pokles daňových příjmů způsobených restriktivními omezeními a mimořádná výdajová opatření způsobí nárůst rozpočtového deficitu, dle odhadů o přibližně
250 mld. CAD (tj. 12,7 % HDP).
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Podobně, jako jinde ve světě, není zřejmě ani v Kanadě odvětví, které by koronavirovou krizí nebylo zasaženo. Na odhad vývoje oživení kanadské ekonomiky je dle expertů stále ještě brzy. Dle mnohých z nich
však oživení ekonomiky nebude jednoduché a bude spíše pozvolné.
▶▶ Automobilový průmysl
Dle některých zpráv prodej automobilů klesne
vlivem koronavirové krize o 15 až 20 procent, dle
horšího scénáře dokonce až o 60 procent, což
by v případě dvoumilionového automobilového
trhu znamenalo pokles o 800 tis. prodaných vozidel. Rychlejšímu oživení kanadského trhu může
nahrávat obava z přenosu infekcí a snaha vyhýbat se sdílení společného prostoru v hromadných
dopravních prostředcích, spojená s tradičním
kanadským pozitivním přístupem k automobilové
dopravě. Kanadský automobilový průmysl (byť
bez vlastních OEMs) vyrábí lehká užitková vozidla (osobní automobily, dodávky), těžká nákladní
vozidla (nákladní automobily, kamiony, autobusy,
školní autobusy, vojenské vozy) a širokou škálu
částí, součástí a systémů používaných v automobilech, primárně pro export (90 % produkce), především do USA.
Centrem výroby automobilů je provincie Ontario,
vyrábějí se zde automobily Chrysler (Fiat), Ford,
GM, Honda nebo Toyota. Ke kanadskému HDP přispívá více než 20 mld. CAD. Kanada je v posledních
letech velmi aktivní v podpoře výzkumu, vývoje
a inovací (Ontario, Québec, Nova Scotia) a v souvislosti s COVID-19 federální vláda vyhlásila program
na podporu výzkumných center a zdůrazňuje jejich
potenciál jako generátorů budoucího růstu (v oborech jako autonomní vozidla či elektromobilita).
▶▶ ICT
V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tis.
společností, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT jako rostoucí
obor také významně přispívá k růstu kanadského
HDP, roční hodnota sektoru činí cca 90 mld. CAD
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a blíží se 5 % národního HDP. Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost poskytování počítačových
služeb, ale dynamicky rostou i sektory typu fintech a obecně ICT orientované startupy. Velkou
perspektivu také mají obory spojené s umělou
inteligencí a informační technologie spojené
s robotikou a vyspělou výrobou (což jsou témata,
na která Kanada klade rostoucí důraz a vládní
i soukromé investice).
V důsledku pandemie budou muset výrazně
urychlit investice do IT především zdravotnický
a veřejný sektor. Potřeba spolupráce na dálku
zvýší poptávku po telekomunikačních službách
a přinese nové příležitosti v oblasti aplikací
a platforem pro spolupráci, přesunu práce a dat
do cloudu, jakož i souvisejících bezpečnostních
technologií.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Koronavirová pandemie odhalila slabé stránky
kanadského zdravotnictví, například nedostatečné
investice v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv
či nestabilitu dodavatelského řetězce ochranných
prostředků či léků (s omezenou domácí výrobou).
Kanadská populace stárne, a i z důvodu zajištění
zdraví a produktivity budou investice do zdravotní
péče stále nezbytnější.
V případě Kanady jde o vysoce diverzifikovaný obor, založený na špičkových technologiích
a intenzivním R&D. Trh se zdravotnickými přístroji a nástroji (diagnostika, ortopedie, protetika, dentální produkty) ročně představuje téměř
7 mld. CAD. I přesto, že kanadský import medicínských přístrojů a jiného technického zařízení
se pohybuje kolem 5 mld. CAD a dovoz farmaceutických produktů 12 mld. CAD (obchodu dominují
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USA, Čína, Mexiko, Švýcarsko a Německo), jsou
zde české firmy velmi zřídka zastoupeny. Pro
vstup či rozšíření českých dodávek do Kanady je
třeba počítat s vysoce konkurenčním prostředím
a vyššími vstupními náklady. Sektor nabízí mimo
jiné možnost dodávek zdravotnických zařízení
a nemocničních lůžek, na trhu chybí dostatek společností dodávajících právě vybavení nemocničních či jiných zdravotnických výrobků, zajímavé
příležitosti může nabízet trh medicínských analytických přístrojů. Mezi hlavní centra v Kanadě
patří velká města a jejich aglomerace, především
Toronto, Montréal a Vancouver.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan a Manitoba) a provincie Ontario jsou důležití zemědělští
a potravinoví producenti. Lze očekávat, že dopad
pandemie na sektor bude jen omezený a půjde
spíše o hledání nových technologií, které zefektivní výrobu a zajistí vyšší míru automatických
řešení. Významnými exportními komoditami je
obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěniny a olejniny (řepka), stejně jako výrobky masného průmyslu. Velikost trhu a kapacit potvrzuje zájem
o zemědělské stroje a výzkumnou a vědeckou
spolupráci. Mezi hlavní položky zemědělského
a potravinářského dovozu do Kanady patří víno,
potravinové přípravky, pekařské výrobky, krmivo
pro psy a kočky (pro maloobchodní prodej) a káva.
Populace Kanady se zvyšuje, poptávka po zemědělských produktech a technice se tedy stále bude
navyšovat. Zároveň existuje poptávka po nových
technologiích spojených se zemědělstvím (drony,
smart agriculture). Zajímavé příležitosti skýtaly
technologie a suroviny spojené s pivovarnictvím
a dynamicky rostoucím sektorem minipivovarů,

kterých v Kanadě přibývá desítky ročně, byť
budoucnost tohoto trhu bude záviset na rychlosti
ekonomického zotavení.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Cestování veřejnou dopravou se díky pandemii může na dlouhou dobu významně změnit.
Přesto Kanada zůstává perspektivním sektorem
i pro české firmy. Celkově je kanadský železniční sektor, především v oblasti osobní dopravy,
dlouhodobě podfinancovaný. V řadě kanadských měst (Toronto – Finch LRT, Ontario Line;
Calgary – Green Line; Ottawa – Confederation
Line, Montreal – REM, Vancouver – Skytrain) se
již realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely,
silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).
Pandemie sice může některé započaté projekty
kolejové osobní dopravy ve městech zpomalit
či nové dočasně zastavit, přesto jsou v podstatě
jediným způsobem, jak řešit přetíženou dopravní
infrastrukturu ve městech. Železniční doprava je
v Kanadě důležitým sektorem i v oblasti přepravy
nerostných surovin (ropa, uhlí a další). Ročně se
po železnicích přepraví až 17 % celkové hmotnosti těchto surovin, z toho celých 54 % připadá
na převoz uhlí. Poptávka po materiálu pro stavbu
železničních tratí, údržbě, ale i po vlakových soupravách je vysoká.

Velvyslanectví ČR v Ottawě
e-mail: commerce_ottawa@mzv.cz
www.mzv.cz/ottawa

M A PA S T R A T E G I C K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í 2 0 2 0 / 2 0 2 1

69

A merika / K olumbie

Kolumbie

P

andemie COVID-19 zasáhla Kolumbii se zpožděním oproti evropským zemím. Vláda jako jedna z prvních
v Latinské Americe zavedla přísná karanténní opatření, aby zabránila kolapsu křehkého zdravotního
systému. Po opatrném optimismu ze začátku roku, kdy se Kolumbie zdárně vyhnula společenským
bouřím, které zachvátily řadu okolních zemí, se inflaci dařilo udržet ve vytyčených mezích a očekával
se jeden z největších růstů HDP v regionu. Nyní se však začínají projevovat tvrdé ekonomické dopady
COVID-19, kdy se za letošek očekává propad vývoje HDP ve výši 5,5 až 7,7 %. Obavy budí zejména rostoucí
vnitřní zadlužení – hrozí narůst až na 55 % HDP a rovněž nárůst nezaměstnanosti. Na Kolumbii také těžce
dopadají propady cen ropy, která tvoří 53 % kolumbijského exportu.
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Vláda Kolumbie přijala ke zmírnění dopadů krize opatření ve výši 2,4 % HDP. Tato opatření jsou rozdělena
do dvou velkých skupin. Jde jednak o daňové úlevy, jako například odložení daňového kalendáře (odložení
platby daní), prodloužení lhůty pro platbu parafiskálního příspěvku (odklad platby), vrácení daňových
zůstatků či ustanovení výjimek z plateb DPH. Dále se jedná o finanční pomoc ve formě zavedení speciálních
úvěrů a vytvoření zvláštních záručních programů pro malé a střední podniky, stejně jako příspěvek
na mzdy ve výši 40 % minimální mzdy. Dále jde o odložené předložení prohlášení a zaplacení částky vybrané
z vnitrostátní daně. Taktéž byla prodloužena lhůta pro zaplacení daně z příjmu a doplňkových daní pro
zdaňovací rok 2019 a daň z obratu (DPH) v semestru leden–duben 2020, a to pro společnosti zabývající
se osobní leteckou dopravou, hotelový sektor a další sektory, které mohou být postiženy pandemií. Další
legislativní opatření se týkají například úlev v rámci konkurzního řízení.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
I přes nepříznivé důsledky pandemie si Kolumbie
zachovává atraktivitu v tomto sektoru. Dle údajů
agentury ProColombia dosáhly zahraniční investice za období leden–duben výše 180 mil. USD
do celkem 45 projektů. Nepředpokládaná zvýšená spotřeba energie domácnostmi v kombinaci
s nečekaným suchem v dubnu opět připomněla
závislost Kolumbie na vodní energii. Kolumbie
problém řeší krátkodobým zvýšením podílu energie pocházejícím z tepelných elektráren (o 8 %).
Vláda se již před krizí zavázala zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů ze současných 50 MW
na 2 500 MW v roce 2022.
Velikost domácího trhu představuje zhruba
1,5 mld. USD, z čehož lokální výroba činí jen
290 mil. USD, 75 % směřuje na export. Instalovaná
kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho
65 % připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou
tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu mají být během 5 let postaveny nové
kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činil v roce 2019 za období
leden–listopad 1,13 mld. USD, což představuje
velkou příležitost pro české výrobce, především
turbín (parních, vodních, plynových), generátorů,
transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně
malých vodních elektráren). Pomalu se prosazují
na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní
elektrárny.
Vzhledem ke zhoršujícím se problémům se
stavbou vodního díla Hidroituango v departamentu Antioquía odhaduje úřad UPME (Unidad
de Planeación Minero Energética), že v roce 2023
bude Kolumbii chybět až 1 500 MW. Proto Kolumbie
také silně podporuje obnovitelné zdroje energie,
které vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám představují významný potenciál. Vláda přijala
zákon č. 1 715, který reguluje integraci obnovitelných zdrojů energie do národního energetického
systému. Norma upravuje investiční pobídky, mj.
možnost snížit v průběhu 5 let daňový základ až

o 50 % či osvobození dovozu nezbytných technologií od DPH. Cílem vlády je dosažení podílu obnovitelných energií ve výši 15 % celkové instalované
kapacity do roku 2023. Pro české firmy se tak otvírá
velký prostor, neboť v současné době tvoří podíl
solární energie pouhých 0,1 %. V odlehlých oblastech, které nejsou napojeny na elektrickou síť,
a které dle údajů IPSE (El Instituto de Planificación
y Promoción de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas) představují až
45 % území, jsou obnovitelné zdroje energie takřka jediným řešením.
Vláda významně podpořila rozvoj obnovitelných zdrojů energie uspořádáním dvou energetických aukcí. Výsledkem je očekávaná instalovaná kapacita z obnovitelných zdrojů v roce
2022 ve výši 2 200 MW (nárůst z 50 MW v roce
2018, tedy z 0,06 % celkové instalované kapacity
na 10 %). V letech 2018–2022 se rovněž připravuje
výstavba 7 nových vedení pro distribuci elektrické
energie, a to především v karibské oblasti (departamenty Guajira, César, Magdalena a Bolívar),
která se kvůli vzrůstající spotřebě elektřiny nejvíce potýká s přetížením stávající sítě.
▶▶ ICT
Pandemie pouze potvrdila správnost orientace
Kolumbie na nové technologie (podpora orientace
na takzvanou oranžovou ekonomiku) – e-commerce
zaznamenal nárůst o 40 %, došlo k rozvoji mobilních aplikací a nároků na digitální sítě, vzhledem
k přesunu na práci z domova (teletrabajo). Dle
nově zřízeného (leden 2020) Ministerstva pro vědu,
technologie a inovace lze rovněž očekávat posun
v digitalizaci státní správy.
Další příležitosti se lze očekávat v oblasti fintech, kde se rychle proměnily spotřebitelské
návyky ohledně způsobu placení (před krizí
v drtivé většině hotovostní), kdy byl zaznamenán čtyřicetiprocentní nárůst prvouživatelů
on-line bankovnictví, bankovních karet a plateb
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přes mobilní telefon, přičemž na 60 % těchto
prvouživatelů dle průzkumu bankovní asociace
Asobancaria hodlá u tohoto způsobu placení již
zůstat. Pro české firmy se tak otvírají příležitosti
například v oblasti dodávek specializovaného
softwaru, kybernetické bezpečnosti, posuzování
úvěruschopnosti, zpracování dat, platebních platforem apod.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Významnou příležitost skýtá vodohospodářství, velká poptávka je v souvislosti se zpřísněním zákona o odpadních vodách po čističkách
odpadních vod, technologiích ekologické likvidace odpadů či likvidaci následků ilegální těžby
zlata (odhady hovoří o znečištěných 100 tis. ha).
Jakkoliv má Kolumbie páté největší zásoby pitné
vody na světě, značná část jejích vodních zdrojů
je silně znečištěna. Dle průzkumu Ministerstva
pro místní rozvoj má přístup k pitné vodě zajištěno 92,9 % městského obyvatelstva, avšak pouze
71,5 % obyvatel v rurálních oblastech, z nichž je
navíc významná část ohrožena suchem. Vláda
proto připravuje na 300 projektů ve 24 departamentech v celkové hodnotě 800 mil. USD.
K významným projektům tak patří například
vládní plán provést do roku 2040 úplnou dekontaminaci silně znečištěné řeky Bogotá, kde se
počítá s investicí ve výši 0,5 mld. USD.
Vláda silně podporuje implementaci zásad oběhového hospodářství, kdy v listopadu roku 2018
přijala dokument s názvem Národní strategie oběhového hospodářství. Dle něj Kolumbie plánuje
zvýšit podíl recyklace z letošních 8,7 % odpadů
na 17,9 % v roce 2030. Tento dokument odhaduje tržní potenciál oběhového hospodářství
v Kolumbii na 11,7 mld. USD ročně.
▶▶ Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
Průběh pandemie odhalil, že sektor veřejného
zdravotnictví je v Kolumbii dostatečně robustní,
avšak zároveň patří vzhledem k jeho provázanosti s místními samosprávami a komplikovanému finančnímu vztahu mezi státem poskytovateli zdravotních služeb (EPS – Empresas
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Promotoras de Salud) k těm nejvíce zkorumpovaným, a bude tudíž nutná jeho systémová
reforma, která se zaměří na zlepšení vybavenosti
a lůžkové kapacity zdravotnických zařízení především v odlehlých departamentech, kde chybí
především vybavení jednotek intenzivní péče.
Kolumbie stále představuje třetí největší trh
zdravotnických potřeb v Latinské Americe.
Dovoz zdravotnické techniky v roce 2019 činil
1,857 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb
domácího trhu Bogota přitom představovala
75 % všech dodávek. V roce 2020 se předpokládá
navýšení importu opět o zhruba 10 %, a zejména
navýšení zahraničních investic, které dosáhly
v roce 2020 výše 600 mil. USD do celkem 21 projektů. Kolumbijský trh s lékařskými přístroji
a nástroji je 4. největší v obou Amerikách a patří
mezi prvních dvacet na světě. Současně je jedním
z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto
segmentu. Během příštích 5 let se má zvětšit
na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády, ale i tím, že díky reformě zdravotního systému a takzvanému Zákonu 100 má dnes
80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat služeb zdravotních zařízení.
Zájem je především o lůžka, diagnostické přístroje,
ortopedické nástroje a protézy, vybavení pro ultrazvuk, mamografii a digitální diagnostiku.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Kolumbie, přestože je převážně zemědělským
státem, třetinu potravin dováží. V zájmu dosažení potravinové soběstačnosti v době po pandemii tak lze do budoucna očekávat podporu
zvyšování produktivity (sektor zaznamenal
za březen a duben růst o 6,8 %) výroby a dodávání přidané hodnoty zemědělským produktům,
což představuje příležitost pro české výrobce
zpracovatelských a balicích linek, výrobce zemědělské techniky atd.). Při notorickém nedostatku
kapitálu v Kolumbii je však vhodné dopředu
počítat se zajištěním financování, případně
rovnou s rozvojovou pomocí, byť Ministerstvo
zemědělství spolu s Banco Agrario připravili v rámci nového programu „Colombia Agro
Produce“, zaměřeného na reaktivaci zemědělství
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po pandemii, zvýhodněné úvěry pro zemědělce
ve výši 110 mld. USD.
Rozvoj venkova patří nadále k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci pokračujícího prodloužení programu na revitalizaci kolumbijského
zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného
konfliktu „Colombia siembra“ počítá do konce
roku 2020 s investicemi ve výši 1,86 mld. USD
do rozvoje zemědělství. Plán rovněž nadále počítá
do roku 2020 s poskytnutím úvěrů kolumbijským
zemědělcům až ve výši 25 mld. USD. V roce 2019
byl rovněž představen vládní program pojištění
úrody. Velikost domácího agroprůmyslového trhu
se odhaduje na 180 mil. USD. Lokální výroba je
zatím malá (necelých 45 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí

(Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama – 29 mil. USD).
Největší zájem na lokálním trhu lze očekávat
o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení
potravin a nápojů, jejichž import v roce 2019 dosáhl
za období leden–listopad 200 mil. USD. Konkrétně
pro české dodavatele se nabízí možnost dodávek
zemědělských strojů, zařízení a strojů pro pekárny,
na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru,
dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže,
ovoce a zeleniny.

Velvyslanectví ČR v Bogotě
e-mail: commerce_bogota@mzv.cz
www.mzv.cz/bogota

M A PA S T R A T E G I C K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í 2 0 2 0 / 2 0 2 1

73

A merika / K uba

Kuba

K

oronavirová krize paralyzovala všechny hlavní motory kubánské ekonomiky – cestovní ruch,
remitence, export a investice. Podle odhadů Economist inteligence unit poklesne HDP Kuby
v roce 2020 o 8,3 %. Někteří ekonomové, kteří se zabývají kubánskou ekonomikou, odhadují, že
ekonomika poklesne dokonce o více než 8 % a hovoří o novém „zvláštním období“, tedy obrovské
hospodářské krizi tentokrát horší než v 90. letech 20. století. Kuba z důvodu koronavirové krize
prakticky přišla o všechny zdroje devizových příjmů, které jsou nutné k financování importu. Dovoz
na ostrov však klesl ještě před příchodem COVID-19 na národní území v březnu 2020, neboť celkově
v prvním čtvrtletí 2020 klesl až o 75 % oproti poslednímu čtvrtletí roku 2019. Tento propad lze vysvětlit
problémy s likviditou a poklesem dodávek hlavních importérů, mezi které se řadí Španělsko, Čína,
Itálie, Francie. V souvislosti s dlouhodobým a nyní koronavirovou krizí umocněným nedostatkem
devizových zdrojů na Kubě lze pro následující období očekávat ze strany kubánského režimu snahu
chránit kubánský export, zejména tabák, rum, nikl, biotechnologické výrobky, a upřednostňovat
národní produkci před importem.

Ukazatel
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Podíl sektorů na HDP

2022
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V době, kdy se většina zemí světa snaží znovunastartovat ekonomiku prostřednictvím zvýšeného
financování, na Kubě je tomu zcela naopak a kubánská vláda v návaznosti na koronavirovou krizi
schválila úpravu ekonomického plánu na rok 2020, na základě kterého jsou v celé ekonomice
aplikována úsporná opatření. Pokračování úsporných opatření lze předpokládat i pro následující
období.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Vzhledem ke stále platnému a v posledním roce přitvrzenému americkému embargu, které značně
omezuje možnosti exportu na Kubu, se Kuba snaží o získání větší nezávislosti na importu a nastartování vlastní výroby. Kubánská vláda v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem potravin na ostrově,
který byl v době koronavirové krize ještě umocněn, pro následující období označila za prioritní
zajištění potravinové soběstačnosti země. V následujícím období tedy bude kladen důraz zejména
na zemědělskou a potravinářskou produkci. Dále existují příležitosti pro český export v energetickém
a stavebním sektoru.
Pro české podniky se otevírá možnost založení smíšeného podniku, takzvaná empresa mixta. Ten
v praxi funguje na principu, kdy kubánská strana do smíšeného podniku vloží například významnou místní značku včetně výrobních prostor nebo nemovitostí a zahraniční společnost vloží kapitál,
know-how a možnosti expandovat na zahraniční trhy. Tato forma spolupráce se uplatňuje zejména
v turistickém průmyslu, kdy zahraniční hotelové řetězce provozují kubánské hotely, ale také v různých
odvětvích průmyslu, zejména potravinářském.
Při exportu na Kubu je třeba brát v úvahu riziko chronicky špatné platební morálky způsobené
dlouhodobě extrémně nízkou likviditou. Kubánská strana standardně vyžaduje odloženou splatnost
na 360, 720, a někdy dokonce i více dní, a bohužel i po takto dlouhých lhůtách dochází k dalšímu prodlení plateb, a to vůči partnerům z celého světa. V současné situaci, kdy byl kvůli koronavirové krizi
prakticky paralyzován cestovní ruch, hlavní zdroj devizových příjmů Kuby, lze očekávat, že platební
morálka a možnosti importu Kuby budou ještě více omezené.
V oblasti investic Kuba v současné době klade největší důraz na rozvoj zvláštní zóny v oblasti přístavu
Mariel (Zona Especial de Desarrollo de Mariel, ZEDM). Tato zóna, kde již dnes působí 49 převážně průmyslových firem z 22 zemí světa, nabízí prostor pro stavbu nových závodů, jejichž ambicí je nejen zásobování kubánského trhu, ale také export do okolních zemí Latinské Ameriky. Výhodou je, že Kuba v této
zóně uplatňuje nejen zrychlené schvalovací řízení, ale také daňové úlevy a jiné výhody. Momentálně
jsou plány pro rozvoj zóny Mariel spíše ambiciózní a celkové tempo pokroku je velmi pomalé.
▶▶ Energetický průmysl
Ačkoliv země disponuje nemalými podmořskými
zásobami ropy, je stále závislá na dovozu energetických zdrojů. Vzhledem k tomu, že se Kuba
dlouhodobě potýká s chronickým energetickým
deficitem, je prioritou vlády vytvářet, rozšiřovat
a modernizovat výrobní kapacity a podporovat projekty na průzkum nalezišť ropy. Potřeba
modernizace elektráren a oprava zastaralé a ztrátové rozvodné sítě představuje také významnou
příležitost pro český průmysl. 96 % výroby elektřiny je na Kubě realizováno spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé
provenience.

Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie, jejichž využívání je deklarováno jako součást dlouhodobého Programu hospodářského a sociálního rozvoje země. Kubánská
vláda plánuje generovat do roku 2030 z obnovitelných zdrojů 24 % elektrické energie. Nyní je to
pouze 4,3 %. Prioritní bude zejména výroba energie z biomasy, solární a vodní energie.
▶▶ Stavební průmysl
Potřeba modernizace je na Kubě velmi rozsáhlá
a zdaleka nezahrnuje jen výše uvedené sektory.
Zub času se neúprosně projevuje na prakticky
veškeré kubánské architektuře a infrastruktuře.
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Snahy o její opravy i novou výstavbu ale kromě
tradičního nedostatku likvidity narážejí i na související nedostatek kvalitního stavebního materiálu. Jako příležitost pro český export může
být vnímán zájem Kuby o nové moderní technologie pro zvýšení efektivity výstavby, výroby
materiálů, náhradních dílů, ale i rekonstrukce
a opravy budov. Příležitosti v oblasti stavebnictví
existují rovněž při navrhování a výstavbě hotelových komplexů.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Kuba dováží ze zahraničí 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami
na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak
na centrální plánování ekonomiky. Vzhledem
k zastaralé a neefektivní zemědělské výrobě prakticky bez jakékoli mechanizace existuje akutní
potřeba modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je dokonce kubánskou vládou označováno
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za otázku národní bezpečnosti a investice do této
oblasti jsou považovány za prioritní. Celý proces
je však poměrně vleklý a naráží na dlouhodobé
problémy s likviditou. Dle prohlášení kubánské
vlády budou pro následující období prioritní
zejména tyto zemědělské komodity: rýže, banány,
fazole, kukuřice, sladké brambory, vejce, vepřové
a kuřecí maso a drobný skot.
V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky
sovětských a československých dodávek ze 70. let.
Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím
dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem
zcela nových strojů, rovněž vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.

Velvyslanectví ČR v Havaně
e-mail: commerce_Havana@mzv.cz
www.mzv.cz/havana
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Mexiko

O

proti Evropě vstoupilo Mexiko do pandemie COVID-19 s několikatýdenním zpožděním. Největší
nápor ho zasáhl v květnu a červnu 2020, proto omezení činností zasáhlo až do letních měsíců.
Mexická ekonomika byla zasažena hned na několika citlivých místech – přeshraniční obchod s USA,
ropný průmysl, turismus a dolarové příjmy od rodinných příslušníků v USA. Pro letošní rok se proto
odhaduje rekordní pokles hrubého domácího produktu až o 10 %, jeden z nejvyšších v Latinské Americe.
Na vině jsou i nedostatečná opatření mexické vlády na podporu ekonomiky. Pokud vláda nepřikročí
k razantnějším krokům, čeká Mexiko enormní nárůst nezaměstnanosti (jen v dubnu 2020 přišlo o práci
12,5 mil. osob), chudoby a z nich plynoucí migrace a zhoršení již tak špatné bezpečnostní situace.
Rekuperace ekonomiky se odhaduje nejméně na 3 roky.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

2,2

–0,3
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2,1
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9,9

7,9

8,3

—

Míra inflace (%)

4,8

2,8

3,4

4,2

3,8

Nezaměstnanost (%)

3,3
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3,8
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3,6
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–25,3
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–18,4
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—
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—
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—

—
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Dosavadní opatření vlády na podporu ekonomiky ve výši 1,2 % HDP (ke 2. červnu 2020) jsou
považována za nedostatečná, a to i v regionálním srovnání. V době, kdy ostatní státy světa oznámily
rekordní finanční injekce do svých ekonomik, mexická vláda chce krizi čelit zejména úsporami.
Své minimalistické plány na podporu ekonomiky chce vláda financovat snížením veřejných výdajů,
potíráním korupce a organizovaného zločinu a z rozpočtových rezerv, zadlužovat se ale nehodlá.
Nechce také zvyšovat daně. Záchranný ekonomický balíček se soustředí na podporu socioekonomicky nejslabší části obyvatelstva a rodinných podniků (formou mikrokreditů a sociálních
programů), opomíjí ale střední a větší podniky. Očekává se zánik až 10 % firem a strmý nárůst
nezaměstnanosti. Centrální vládní opatření se snaží suplovat vlády jednotlivých států federace

M A PA S T R A T E G I C K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í 2 0 2 0 / 2 0 2 1

77

A merika / M e x iko

a Mexická centrální banka. Ta ve snaze pomoci finančnímu systému snížila základní úrokovou
sazbu hned dvakrát na 5,5 % a oznámila injekci likvidity ve výši 3,3 % HDP. Ta byla použita primárně
na financování úvěrů firem a stabilizaci měny. Mexické peso totiž od počátku světové pandemické
krize pokleslo o více než 20 %.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Automobilový průmysl
Mexiko je 7. největším výrobcem a 4. největším
exportérem automobilů na světě. Většina produkce
(75 %) míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny hlavní světové značky. České firmy,
především výrobci jednotlivých dílů, se dostávají
se svými produkty do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. To může ovlivnit nová obchodní dohoda mezi Mexikem, USA
a Kanadou (USMCA), která pro bezcelní pohyb
nových automobilů zvyšuje nutný podíl součástí severoamerického původu z 62,5 % na 75 %.
Automobilová asociace si je vědoma klíčové role
tohoto oboru v mexické ekonomice a vyzývá k posílení dodavatelských řetězců a zapojení nových
firem formou přímých investic v Mexiku. Očekává
se, že tento segment bude jedním z nejrychleji se
zotavujících částí trhu z pandemického výpadku,
tažen trhem USA a finanční rezervou mezinárodních mateřských společností mexických filiálek.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Hlavní vlajkové lodi mexické vlády jsou také
velké infrastrukturní projekty. Práce na nich neustaly ani v době pandemie, protože byly zařazeny
mezi nepostradatelné činnosti. Jedná se zejména
o výstavbu nové železnice na jihovýchodě Mexika
(poloostrov Yucatán) s rozpočtem 8 mld. USD.
Železnice s názvem Tren Maya má dosahovat
délky 1 500 km a má vést přes pět států Mexika.
Tendr má být rozdělen do sedmi dílčích veřejných zakázek, každá v přibližné hodnotě 1,1 mld.
USD, první čtyři již byly vysoutěženy. Pro české
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výrobce se nabízí možnost zajímavých subdodávek v tomto rozsáhlém projektu, a to i s ohledem
na zájem evropských firem (například německá
TÜV Rheinland Rail México) se jej zúčastnit.
Druhým velkým projektem vlády je výstavba
nového mezinárodního letiště pro hlavní město
Mexico City s rozpočtem 15 mld. USD, jehož
výstavbu koordinuje Ministerstvo obrany Mexika.
▶▶ Energetický průmysl
Posílení energetické nezávislosti je jednou z priorit
mexické vlády, což odráží i bezprecedentní navýšení státního rozpočtu na rok 2019 pro oblast energetiky (o 961 %). Zatímco v předchozím období byl
kladen důraz na rozvoj kapacit výroby z obnovitelných zdrojů s významným zapojením soukromého sektoru, nynější politický kurz podporuje
energii z konvenčních zdrojů a má i tendence
energetický sektor opět úžeji přimknout ke státu.
Očekává se proto, že namísto privátních investorů
bude napříště více do rozvoje energetiky investovat samotný stát. Aktuálně je hlavním projektem
vlády výstavba nové rafinérie Dos Bocas ve státě
Tabasco s odhadovaným rozpočtem 8–10 mld. USD.
▶▶ ICT
V Mexiku stále stoupá poptávka po pokročilých
technologiích a inovativních výrobcích napříč
sektory. Zájem je o spolupráci v aplikovaném
výzkumu, ale i o konkrétní oblasti jako Průmysl
4.0, Smart Cities, Life Sciences, IT a další. Se změnou fungování v dopadu COVID-19 se očekává
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další nárůst poptávky po řešeních umožňujících
práci na dálku, dálkové řízení provozu, bezpečnou
správu a sdílení dat, ale samozřejmě i internetový
obchod a FinTech řešení.
▶▶ Obranný průmysl
Dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více nejen
do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády,
ale také do ochrany infrastruktury a vládních představitelů, a to jak na federální, tak státní a místní
úrovni. Výdaje na vnitřní bezpečnost se proto
od roku 2016 trvale zvyšují, v roce 2020 dosáhlo
navýšení dokonce 39 %. Se zhoršením ekonomické
situace v důsledku COVID-19 se očekává nárůst
migrace, a s ním potřeba zvýšené ochrany hranic,
a větší chudoba, a s ní nárůst drobné kriminality
i organizovaného zločinu. Bylo již proto oznámeno
další posilování složek veřejné bezpečnosti.
Dobrou zprávou pro české výrobce je také
skutečnost, že od října 2019 patří Česká republika do prioritizovaných zemí Mexika pro nákup
obranného a bezpečnostního vybavení, a to díky
podpisu Memoranda o porozumění mezi ministerstvy obrany ČR a Mexika.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Mexiko je 4. největším trhem zdravotnické techniky na americkém kontinentě a z 90 % závisí

na dovozu. Zdravotní péče je poskytována jak
rozsáhlou sítí státních zařízení (poskytuje zhruba
75 % služeb), tak soukromými poskytovateli
(poskytuje zhruba 25 % služeb). Většina nemocnic je soustředěna ve velkých aglomeracích států
Baja California, Querétaro a Mexico City. Většina
(69 %) z celkových 4 538 nemocnic je soukromých,
proto již před pandemií COVID-19 byly soukromé
subjekty důležitým odběratelem zdravotnických
zařízení a zdravotnického materiálu, ale i léčiv.
S příslibem navýšení státního rozpočtu pro zdravotnictví a v reakci na pandemii COVID-19 ale lze
očekávat i větší investice ve veřejném zdravotnictví. Osvědčenými koncovými klienty jsou kromě
zdravotnických zařízení i specializované firmy
zabývající se výstavbou, vybavováním a někdy
provozováním nemocnic většinou na základě
partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv.
Public-Private Partnership).
Mexiko je také jedenáctý největší trh s léčivy
na světě a druhý v Latinské Americe po Brazílii.
S ohledem na stárnoucí populaci a zvyšující
se výskyt chronických i civilizačních nemocí
(zejména obezita) se předpokládá, že farmaceutický trh bude dále růst tempem okolo 6 %.

Velvyslanectví ČR v Mexiku
e-mail: commerce_mexico@mzv.cz
www.mzv.cz/mexico
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Peru

P

eruánská ekonomika je jedna z nejrychleji rostoucích v Latinské Americe. Letos měla podle prognóz
jít vzhůru o 3,1 %. Jenže to bylo před koronakrizí. Už za letošní březen vykazovala propad o 20 % oproti
stejnému období v roce 2019 a celoročně se pak očekává průměrný pokles o 9,2 %. Díky své opatrné fiskální
politice posledních let se Peru nyní může opřít o nemalé úspory (68 mld. USD, tj. 29 % HDP). Jeho dlouhodobé
zadlužení na pouhých 27 % HDP (jedno z nejnižších v Latinské Americe) jej také pravděpodobně zařadí
mezi příjemce velmi výhodné flexibilní půjčky MMF ve výši 18 mld. USD, o kterou oficiálně požádalo. Díky
velice úspěšné emisi vládních dluhopisů ve výši 3 mld. USD, které byly osmkrát (!) přepsány, si navíc jen
pro tento rok zajistilo hotovost nejméně 12 mld. USD (6 % HDP).

Ukazatel
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Růst HDP (%)

4,0

2,2
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—
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—
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Díky velkému objemu dostupných prostředků (viz výše) si mohla peruánská vláda dovolit kompenzovat
obchodní ztráty silným, v Latinské Americe zatím nejambicióznějším, programem fiskálních opatření
na podporu ekonomiky ve výši 26 mld. USD (12 % HDP). Dvě třetiny balíčku tvoří garanční program
„Reaktivuj Peru“, který poskytuje podnikům 9 mld. USD (4 % HDP) ve vládou podporovaných půjčkách
s nízkým úrokem. Mikro, malé a střední podniky se navíc mohou obrátit na nově vytvořený fond (celkem
230 mil. USD) se žádostí o rychlou půjčku za účelem financování či restrukturace dluhů a poskytnutí
platů svým zaměstnancům. Půjčky mají splatnost až 3 roky s tím, že splátky jsou prvních 12 měsíců
zmrazeny. Vláda navíc přispívá na 35 % platu zaměstnanců s nižšími příjmy (méně než 1 500 PEN,
tj. 500 USD měsíčně) a sociálně nejslabším obyvatelům vyplácí měsíční příspěvky v hodnotě 760 PEN.
Kromě fiskálních opatření vlády došlo také ke snížení referenční sazby Centrální banky z 2,25 % na 0,25 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V souvislosti s COVID-19 redefinovala peruánská vláda své priority v rámci příprav na oslavy dvoustého
výročí nezávislosti Peru v roce 2021. Posílení vzdělání, zdravotnictví a digitalizace země byly oznámeny
prezidentem Vizcarrou v jeho dubnovém projevu k národu jako tři hlavní pilíře, do kterých se bude soustředit většina investic a pobídek. Dva z nich – zdravotnictví a digitalizace – přitom představují skvělé
příležitosti pro české exportéry.
▶▶ ICT
V lednu 2020 vláda schválila takzvanou Digitální
agendu pro 200. výročí: seznam kroků nezbytných k digitalizaci veřejné správy Peru s cílem
usnadnění administrativních úkonů občanů, jež
se vláda zavázala splnit do roku 2021, kdy Peru
oslaví významné výročí 200 let od své nezávislosti.
Podle Interamerické rozvojové banky (BID) potřebují v současnosti Peruánci v průměru 8 hodin
na vyřízení běžného administrativního požadavku, což je 2. nejdelší doba v Latinské Americe.
BID se také stal hlavním partnerem Peru v implementaci digitalizace na úrovni státní správy.
Finančně podporuje aktivity nově vytvořeného
Generálního sekretariátu pro digitalizaci (ministerský orgán), včetně poskytnutí grantu ve výši
10 mil. USD na vytvoření interoperabilní vládní
platformy, kde by občané na jednom místě mohli
snadno elektronicky vyřídit všechny své dotazy
či požadavky. BID bude také financovat zavedení
digitalizace pro 24 nejvíc žádaných občanských
procesů, mezi něž patří například obecní provozní
licence, osvědčení o policejním záznamu, on-line
policejní hlášení, služby související s digitální
identitou a také zdravotnické, vzdělávací a soudní
služby (např. elektronický repozitář rozsudků).
Lze očekávat, že v souvislosti s COVID-19, kdy
jsou veřejné instituce nuceny ustupovat od osobních účastí občanů, vzroste použití digitálních
procesů ještě více. V dubnu 2020 spustila vláda
digitální propojení mezi jednotlivými regiony,
takzvaný GORE Digital. Cílem je sdílení informací a novinek, především z oblasti telemedicíny
a vzdělání tak, aby mohly být k užitku i sociálně
slabším obyvatelům v izolovaných částech země.

Ministerstvo dopravy také zintenzivnilo snahy
o zavedení páteřní internetové sítě do všech regionů a nově kvůli COVID-19 do tohoto projektu
investovalo 850 mil. solů (122 mil. Kč). Za účelem
umožnění práce i vyučování z domova během
pandemie i v těžce dostupných oblastech rozdala
navíc vláda tamním rodinám celkem již 850 tisíc
tabletů. Vláda se také již nyní začíná zabývat možností elektronického hlasování během nadcházejících prezidentských voleb v dubnu 2021.
Při tom všem si peruánská vláda zároveň
uvědomuje nezbytnost ochrany soukromí dat
uživatelů on-line, a proto v únoru přijala Rámec
pro digitální důvěru, který stanovuje ty nejpřísnější standardy zajištění bezpečného přístupu
na internet při sdílení osobních dat. V této souvislosti plánuje vybudovat Národní centrum dat,
které by bylo zodpovědné za digitální bezpečnost, a aktivně v této souvislosti hledá pomoc ze
zahraničí (kapacitace, přenos znalostí). Nejvíce
zatím spolupracuje s Jižní Koreou, která sekunduje své experty přímo v Generálním sekretariátu pro digitalizaci Peru.
Kromě veřejné digitalizace začalo Peru obecně
více investovat do podpory inovací a on-line
řešení. Nově přijatý vládní Plán pro lepší konkurenceschopnost 2019–2030 předpokládá
postupný nárůst veřejných investic do ICT, včetně
vytvoření centralizované digitální datové platformy, která umožní žadatelům přímo a transparentně se ucházet o vládní prostředky na vývoj
inovací a poskytne informace o programech
a datech Národního systému vědy a technologie
(SINACYT). Již nyní funguje v rámci Ministerstva
produkce nová platforma „Innovate Peru“ (Inovuj
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se, Peru) s cílem zapojení soukromého sektoru
na vývoji a zavádění digitálních řešení. ICT firmy,
inženýrské asociace či programátoři zde mohou
nalézt informace o tendrech, hackathonech
a dalších výzvách v oblasti využití AI, internetu
věcí, blockchains, robotiky, smart cities apod.
Stejně tak nyní Peru zavádí digitalizaci těžebního
sektoru prostřednictvím systémů automatizace
výrobních procesů a kontroly energie a perforace. Ty umožňují kontinuitu prací v dolech
i na dálku.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Oproti ostatním zemím dosud Peru investovalo
velmi málo do zdravotního sektoru. Pro letošek
například původně schválilo 18,495 mld. solů
(127 mld. Kč), což představuje jen 2,2 % HDP (pro
srovnání: například v Chile či Argentině tento
podíl činí 5 %). Pandemie COVID-19 tak bolestně
poukázala na nedostatek nemocničních zařízení,
lékařů a zdravotních technologií či jejich zastaralost (dle odhadů dokonce i o 10 let více než
u vybavení v sousedních zemích).
Hned v březnu 2020 proto vláda prohlásila
zdravotní sektor za absolutní prioritu nejen kvůli
nutnosti boje s COVID-19, ale i ve středně a dlouhodobém horizontu s cílem všeobecné modernizace zdravotnického vybavení, neboť, jak zdůraznil prezident Peru Martin Vizcarra: „Není možné
se vrátit do stavu před-COVID-19“. Pro příštích
12 měsíců má tak vláda mj. v plánu zprovoznit
26 nových zdravotních zařízení pro základní zdravotní péči s celkovým rozpočtem 211 mil. solů
(1,5 mld. Kč). U většiny staveb kompletních zdravotnických zařízení preferuje vláda mechanismus partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private-partnership), ve kterém Peru
podle mezinárodních žebříčků vyniká v rámci celé
Latinské Ameriky. Některé obzvláště náročné projekty budou nyní nově realizovány i prostřednictvím mechanismu stát–stát.
Kvůli akvizici potřebného moderního vybavení
ze zahraničí Peru nyní dočasně zrušilo cla na dovoz
zdravotní techniky a léků. K hlavním artiklům,
o které tu je velký zájem, patří nemocniční lůžka,
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včetně JIP. Na začátku koronakrize bylo na celé třicetimilionové Peru zhruba jen 200 JIP. Od března
do května 2020 se vládě podařilo díky nákupům
i darům od ostatních států tento počet zpětinásobit a pro další měsíce má v plánu docílit počtu
2 tis. JIP a 20 tis. běžných nemocničních lůžek.
V rámci prevence podobných zdravotních nákaz
či častých přírodních katastrof lze také odhadovat
nárůst investic do vybavení mobilních nemocnic,
včetně vojenských. Velkým problémem je rovněž
nízký počet kvalifikovaného lékařského personálu. Ten se vláda snaží zvýšit atraktivnějšími
platy a investováním do vědy a výzkumu, včetně
podpory spolupráce mezi veřejnými nemocnicemi
a univerzitními laboratořemi. V budoucnu lze očekávat růst zájmu o špičkové laboratorní vybavení,
biochemické pomůcky apod.
Bez ohledu na COVID-19 je v Peru prakticky
neustále velká poptávka v oblasti neonatologie, na kterou je v letošním rozpočtu alokováno
1,86 mld. solů (13 mld. Kč). Veřejná zdravotnická
zařízení za ně mají nakoupit nové přístroje do porodnic a dětských oddělení, včetně inkubátorů,
fototerapeutických lamp, monitorů na měření základních životních funkcí, zařízení pro intenzivní
péči o novorozence ve vážném stavu apod.
Současná situace rovněž nahrává intenzivnímu
rozvoji takzvaného elektronického či mobilního
zdravotnictví, včetně umožnění on-line přístupu
pacientů ke svým lékařským záznamům, on-line
konzultace s odborníkem apod., to vše při respektování nejvyšších standardů ochrany soukromí online. Cíl vlády je do roku 2021 zavést digitalizaci
klinických záznamů v 70 % zdravotních středisek.
Peru v posledních letech zintenzivnilo snahy
o digitalizaci země. Za minulý rok poskočilo
o 46 příček v indexu e-participace vytvářeného
OSN o digitální participaci občanů. 60 % populace mělo v roce 2019 přístup k internetu, to je
o 10 % víc než v předchozím roce.

Velvyslanectví ČR v Limě
e-mail: commerce_lima@mzv.cz
www.mzv.cz/lima
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Spojené státy americké

K

oronavirová krize nasměrovala USA k nejostřejšímu poklesu hospodářské aktivity v zaznamenané
historii. Rozsah ztrát pracovních míst byl v době pandemie bezprecedentní, výdaje domácností
se v mnoha případech zhroutily a výroba prudce poklesla. Dopady koronavirové krize pocítily téměř
všechny americké výrobní podniky a následkem toho musely mnohé z nich výrazně omezit či úplně
uzavřít své provozy. Dočasně své provozy uzavřely i velké automobilky General Motors, Ford Motor
a Fiat Chrysler Automobiles a významně byla zasažena letecká doprava a oblast cestovního ruchu.
Nezaměstnanost dosáhla vrcholu v dubnu 2020, v květnu 2020 však již byl zaznamenán její pokles. Zdá se,
že hospodářská recese nebude v USA tak dlouhá a hluboká, jak se původně očekávalo. Přispět by k tomu
měly zdravé základy americké ekonomiky, rychlé uplatnění pomoci korporátní sféře i jednotlivcům ze
strany státu a razantní kroky Centrální banky.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

2,9

2,3

–5,3

3,7

2,6

62,9

65,1

61,5

64,4

—

Míra inflace (%)

2,4

1,8

0,7

1,7

1,9

Nezaměstnanost (%)

3,9

3,7

11,0

8,4

6,6

–450,0

–480,0

–346,0

–422,0

–479,0

Populace (mil.)

327,1

329,1

331,0

332,9

—

Konkurenceschopnost

1/140

2/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Bilance běžného účtu (mil. USD)

Exportní riziko OECD
Predikce EIU

5,4
4,8
3,7

2,9
2,3
1,7

11 %

77,4 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

Spojené státy americké
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–5,3
–8,0
2018
2018

18 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,9
2,2

1%

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Pro zmírnění následků koronavirové pandemie uvolnil americký Kongres nejprve 104 mld. USD určených na placenou nemocenskou dovolenou a na dávky v nezaměstnanosti. Dále schválil největší ekonomický záchranný balík v americké historii v objemu cca 1,8 bil. USD (CARES Act). Ten zahrnuje přímé
platby americkým rodinám, navýšení podpory v nezaměstnanosti, vytvoření fondu na poskytování půjček a záruk podnikům, státům a municipalitám, úvěry pro malé a střední podniky na pokrytí výplat
mezd, granty pro letecké společnosti a nákladní dopravce a další položky. Jako doplněk k rychle vyčerpanému Paycheck Protection Program (PPP) Loans/Grants (součást CARES Act) schválil US Kongres
ještě třetí záchranný balík ve výši 484 mld. USD, který směřoval do fondu na podporu malých a středních
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podniků, k financování provozu nemocnic a posílení testování. Celkem tedy věnovala země na zmírnění
následků pandemie téměř 2,4 bil. USD, což představuje přibližně 11,2 % HDP. Výdaje státu byly doprovázeny masivními nákupy dluhopisů ze strany americké centrální banky (FEDu) pro udržení likvidity
trhu. Výše uvedené výdaje bezpochyby dále zatíží již tak masivní státní dluh USA dosahující 107 % HDP
v době před pandemií.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
I přes omezení v tempu výstavby dopravní infrastruktury v průběhu koronavirové krize se počítá
s realizací investic v oblasti dopravy v USA naplánovaných na období 2020–2025, což z dopravního
sektoru činí v postkoronavirových Spojených státech perspektivní odbytiště pro české výrobky se
silným potenciálem. Příkladem velkého dopravního investičního projektu s realizací v termínu
2020–2024 je série tendrů spojených s nadcházející rekonstrukcí sítě newyorské veřejné dopravy,
pod níž spadá mimo jiné síť metra a autobusů
či příměstská železniční síť na Long Islandu,
v bezprecedentním objemu vypisovaných tendrů
ve výši 51,5 mld. USD. Příležitosti pro české firmy
lze nalézt především v možných dodávkách železničního signalizačního zařízení, vybavení stanic či
například dodávce kamerových systémů. Podobně
plánované rekonstrukce terminálů některých
velkých amerických letišť (Orlando International
Airport, renovace terminálů 1 a 6 na newyorském
JFK do roku 2025 či výstavba nového terminálu
Pittsburgh International Airport do roku 2023).
▶▶ Energetický průmysl
V minulém roce se v USA investovalo do obnovitelných zdrojů energie (OZE) rekordních
55,5 mld. USD. Rokem 2020 se omezují některé
dosavadní daňové úlevy na podporu OZE, tržní
síly a regulace na úrovni států však dále podporují růst podílu OZE na energetickém mixu USA.
US Department of Energy odhaduje, že OZE by
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mohly k roku 2050 vyrábět 80 % americké elektřiny. Aktuální podíl je 20 %. Ještě před nástupem COVID-19 se pro rok 2020 předpokládalo, že
96,6 % nové instalované kapacity výroby elektřiny
(~74 GW) půjde na vrub solárním nebo větrným
elektrárnám. Ačkoliv pandemie a celkové ekonomické zpomalení bude znamenat, že se této nově
instalované kapacity nepodaří dosáhnout, Energy
Information Agency při US Department of Energy
očekává, že OZE budou i nadále nejrychleji rostoucím zdrojem na výrobu elektřiny nejen v roce
2020, ale i v letech příštích. V případě jednotlivých komponent pro instalaci OZE promlouvá
do americké poptávky celní politika vůči Číně.
Řada komponent a subdodávek z Číny je již
nyní zatížena cly a do budoucna se dá předpokládat další zvýšení celní zátěže čínských dodávek.
Ruku v ruce s růstem OZE se zvyšuje poptávka
po zařízeních na ukládání elektrické energie. USA
představují 36 % celkové globální kapacity baterií
a toto odvětví bude zažívat i nadále dynamický
růst. V oblasti výroby elektrické energie by měl
rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemnímu
plynu, který vede k odstavování starých uhelných
a výstavbě nových paroplynových elektráren.
Nová americká strategie energetického realismu vnímá plyn jako hlavní nástroj snižování
emisí nejen v USA, ale díky vývozu zkapalněného
zemního plynu (LNG) i ve zbytku světa. USA se
také aktuálně snaží pomocí dílčích federálních
opatření omezovat technologické vstupy (včetně
ICT systémů) z Číny a Ruska do vlastní energetické rozvodné sítě. Americká vláda si slibuje
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návrat USA do „elitní“ jaderné ligy od nasazení
takzvaných malých modulárních reaktorů (zkr.
SMR). Tyto reaktory jsou zhruba třetinové velikosti typického jaderného reaktoru, což přináší
řadu výhod – snížené kapitálové náklady, možnost
umístění v místech, která nejsou vhodná pro klasické jaderné elektrárny, snížení nákladů a zkrácení času výstavby.
Nejdále je SMR technologie firmy NuScale. Utah
Associated Municipal Power Systems plánuje
vývoj 12modulové elektrárny NuScale v národní
laboratoři v Idaho, přičemž aktuální předpokládané datum uvedení do provozu je v roce 2026.
Nejen NuScale, ale i další americké společnosti
zabývající se vývojem SMR, mají velké ambice při
vyvážení této technologie do zbytku světa. Pro
vyspělý český jaderný průmysl to skýtá výhledově
příležitost stát se významnou součástí dodavatelského řetězce pro tyto americké firmy v zahraničí.
▶▶ ICT
Pro sektor informačních technologií v USA přinesl
COVID-19 řadu výzev, ale též dlouhodobých příležitostí. Některé trendy – od práce z domova přes
boom on-line nákupů po distanční vzdělávání či
telemedicínu nebo internet věcí se natrvalo zakotvují do americké společnosti. Další rozvoj těchto
trendů však bude vyžadovat masivní expanzi
hardwarové datové infrastruktury, a to zejména
multi-cloud a 5G sítí, které zajistí vysokorychlostní přesun velkých objemů dat. Pro zajištění
skutečně efektivního hybridního způsobu práce
(tj. kombinaci práce z domova a z kanceláře)
nestačí jen rychlá data, potřeba je zajistit i vzdálený přístup k firemním datům a app/softwaru,
což zvyšuje poptávku pro řešení typu virtual desktop infrastructure a SaaS.
Výměnu e-mailů a telefonáty stále častěji
nahrazují telekonference a virtuální konzultace,
poptávka je přitom po řešeních, které zajistí stabilní spojení, co nejintuitivnější ovládání a prožitek co nejbližší fyzické interakci. Pro telemedicínu, on-line vzdělávání či práci je třeba zajistit
i vysokou míru bezpečnosti tak, aby byl chráněn
přístup k firemním datům, k citlivým osobním
údajům či pro zajištění autenticity uživatelů.

Předpokládá se proto potřeba dalších mohutných investic do cybersecurity. S tím, jak se
nakupování přeneslo do digitálního světa, roste
poptávka po co nejefektivnější logistice dopravy
a (bezkontaktní) interakci a dodávce zboží klientům, ale též po technologiích a softwaru umožňujících lépe predikovat nálady zákazníků či zvýšit
prožitek z nakupování – od AI consumer analytics
přes augmented reality po AI chatbot zákaznickou podporu, která je k dispozici 24/7. Všechny
tyto trendy budou přitom probíhat paralelně, což
otevře pole pro zcela nové byznys modely.
▶▶ Strojírenský průmysl
Spojené státy zůstávají druhým největším světovým trhem se strojírenskými produkty a zároveň druhým největším průmyslovým výrobcem
po Číně. Již před pandemií se americká administrativa snažila kombinací daňových, obchodních
a regulatorních opatření vytvořit ve Spojených
státech podnikatelské prostředí vstřícné pro
návrat a další expanzi výrobních společností.
Prosazení alespoň částečného návratu výrobních společností zvýší poptávku po strojních
zařízeních a technologiích. V postkoronavirovém
období lze očekávat schválení dalších administrativních kroků s cílem zmírnit enormní závislost
na importech mimo jiné průmyslových výrobků
a strojních zařízení z Číny. Lze také očekávat,
že produkty některých průmyslových sektorů
budou označeny za strategickou nezbytnost, což
napomůže renesanci amerického průmyslu. Podíl
průmyslové výroby na HDP poklesl na 11 % v roce
2019 z 15 % v roce 2005. Nejedná se tedy jen
o ztrátu pracovních míst, ale i o ztrátu strategické převahy v kombinaci se závislostí na dovozech z Číny.
V případě alespoň částečného úspěchu obnovy
průmyslové výroby bude vyžadována její plná
automatizace. Vedle snahy americké administrativy roste v posledních letech i snaha samotných firem navracet výrobu zpět do Spojených
států. Tento trend zachycuje i řada aktuálních
průzkumů mezi americkými výrobními firmami.
Poptávku Spojených států po strojních zařízeních a technologiích pokrývají až z 60 % dovozy.
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Poptávka po strojních zařízeních tak přímo odvisí
od vývojových trendů v jednotlivých výrobních sektorech (letecký, automobilový, energetický, těžební a důlní, potravinářský, zbrojní aj.).
Zatímco v leteckém průmyslu je trend návratu
výroby do Spojených států z Číny viditelný již delší
dobu z důvodu nedostatečné kvality a zvyšujících
se nákladů v Číně, v oblasti automobilové výroby,
citlivější na mzdové náklady, převládá trend přesunu výroby s vyšší přidanou hodnotou. Nicméně
vývoj v jednotlivých výrobních sektorech se může
a bude značně lišit.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zubní ordinace zvažují vzhledem k pandemii coronaviru posílení opatření pro čištění svých zařízení
a vybavení a také k ochraně pacientů a personálu.
Jedna z možností, jak toho dosáhnout, je použití
ultrafialového světla k dezinfekci vzduchu, povrchů a zařízení v zubních ordinacích. Dezinfekce
UV zářením se široce používá v nemocnicích a větších zdravotnických zařízeních, nyní se ale snaží
vybavit tímto způsobem také malé zubní ordinace.
Výrobcem uvedeného zařízení v USA je například společnost Medical Illumination se sídlem
v Kalifornii, vyrábějící čističku vzduchu na bázi
ultrafialového záření VidaShield. Kapacita výrobních zařízení v USA však současnou poptávku
po tomto zařízení krýt nestačí.
USA do zdravotnictví investuje nejvíce na světě.
Náklady na zdravotní péči zde nadále rostou
a z dnešních 17,9 % HDP mohou do roku 2025
narůst na více než 20 %. V současné době je
v USA patrný trend většího zaměření na poměr
cena/výkon při nákupu zdravotnického vybavení.
V této oblasti má řada českých výrobců komparativní výhodu oproti západoevropské konkurenci. Dalším trendem je zavádění pokročilých
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digitálních technologií a budování chytrých zdravotnických systémů.
Velkým tématem v americkém zdravotnictví
je umělá inteligence. Potřeba aplikace umělé
inteligence do zdravotnického systému je v USA
zdůrazňována po mnoho let. Koronavirová pandemie však tuto potřebu ještě více zdůraznila.
Nedostatek odborného zdravotnického personálu otevírá možnosti pro výrobky, které dokážou
personál částečně zastoupit (chytrá lůžka, monitorovací zařízení atp.). Rehabilitační pomůcky
poptávají například centra pro seniory (nejbohatší a zároveň rostoucí demografickou skupinu
v USA). Zrychlený způsob života a stres zvedají
poptávku po antidepresivech a lécích na vysoký
cholesterol nebo cukrovku.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Dlouhodobý trend rostoucí popularity výživových potravinových doplňků v USA, především
pak v oblasti velkých aglomerací na východním
pobřeží a v oblasti Kalifornie, bude nepochybně
pokračovat i v období po koronavirové krizi
(dokonce lze očekávat určitou marketingovou
akcentaci zdravé výživy po proběhlé pandemii).
V době před pandemií COVID-19 se odhadoval růst sektoru potravinových doplňků v USA
do roku 2026 při složené roční míře růstu ve výši
5,5–8,2 %. V roce 2019 přitom tvořil region severní
Ameriky již úctyhodných 38 % objemu světového
obratu v daném segmentu a tento poměr by se měl
v následujících letech ještě navyšovat.
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