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Ázerbájdžán

S

polečně s pandemií COVID-19 zasáhl Ázerbájdžán v 1. čtvrtletí roku 2020 pád cen ropy na světových
trzích. Ty sice v důsledku dubnové dohody producentů na omezení produkce vzrostly, je však nutno
vycházet z toho, že se budou ještě dlouho pohybovat pod hodnotou 55 USD/barel, z níž vláda vycházela při
přípravě státního rozpočtu na letošní rok. Ten skončí schodkem, a to mj. i v důsledku příslibu realizovat
veškeré plánované sociální projekty; část investic do infrastruktury bude oproti tomu odložena. Ministr
financí v souvislosti s plánovanou revizí státního rozpočtu avizoval zvýšení daně na alkohol, tabákové
produkty a luxusní zboží. Sítem oficiálních statistik ne plně zachytitelná nezaměstnanost bude o to
větším problémem, že Ázerbájdžánci přijdou o možnost práce za hranicemi, především v Rusku. Krize
bude mít negativní vliv i na kupní sílu obyvatelstva.
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Ázerbájdžán
svět
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se ekonomiky

Zdroj: EIU, IMF

Pro zemi, v níž jde na vrub ropného sektoru 90 % exportu a většina příjmů státního rozpočtu, je druhý
ropný šok za uplynulých 5 let dalším budíčkem potvrzujícím nutnost ekonomické diverzifikace.
Důsledky pandemie přitom vedly k přehodnocení části krátkodobých plánů, jež sázely mj. na rozvoj
cestovního ruchu. Cílem střednědobé hospodářské strategie pro období navazující na současnou
krizi, odrážejícím se ve vládním Akčním plánu ze 4. dubna, je stimulovat domácí výrobu i spotřebu.
Na podporu ekonomiky vláda přislíbila vydat kolem 2 mld. USD, což odpovídá zhruba 4 % HDP. Naděje
se upínají k rozvoji agrárního sektoru, stavebnictví a budování pozice dopravně-logistického hubu, kde
však úsilí o vybudování koridoru Sever-Jih naráží mj. na US protiíránské sankce. Očekávat lze privatizaci
některých státních podniků.
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Ázerbájdžán se v rané fázi krize spoléhal na rezervy z tučnějších let akumulované ve Státním ropném
fondu, tenčící se společně s rezervami Centrální banky v důsledku udržování kurzu národní měny
vůči dolaru. Ten je fixován již od roku 2016, kdy manat po dvojí skokové devalvaci pozbyl polovinu
své původní hodnoty. Ve svých nadcházejících krocích musí ázerbájdžánská vláda a Centrální banka
vážit na jedné straně sociální efekt případné nepopulární devalvace manatu a na druhé pak důsledky
přijetí závazků spojených se zahraničními půjčkami. V souvislosti s novou krizí, kdy krach některých
bankovních domů prohloubil obavy o stabilitu bankovního sektoru, se vláda vydala cestou subvencování
bankovních úvěrů a prodloužení platnosti státní garance bankovních vkladů.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

▶▶ Energetický průmysl

Úsilí Ázerbájdžánu o omezení závislosti na vývozu
energetických surovin se v dlouhodobém měřítku
opírá o potenciál vytvoření dopravně-logistického
hubu, vyplývající ze strategické polohy na hranicích Evropy a Asie. Konkrétní využití tohoto potenciálu závisí na strategických rozhodnutích vlády
Ázerbájdžánu, na nichž bude záviset mj. osud jednání o dohodě o civilním letectví s EU, ale i na vnějších faktorech – v případě budování železničního
koridoru Sever-Jih, který by přes ázerbájdžánské
území spojil Rusko s Íránem, především na zdrojích
financování a na eventuálním uvolňování sankcí
USA proti Íránu. Na úspěšné zapojení do roku 2019
dokončené výstavby strategického železničního
koridoru Baku-Tbilisi-Kars jako dosud největšího
českého investičního projektu v zemi, mohou české
subjekty navázat v rámci plánovaného rozšíření
vnitrostátní železniční sítě i bakuského metra.
Rozvoj infrastruktury, zahrnující obnovu silniční
sítě a řešení složité dopravní situace ve velkých
městech, ale i modernizaci letišť, je spojen s příležitostmi pro české subjekty, jež mohou Ázerbájdžánu
nabídnout nákladní automobily a specializované
stavební stroje, ale i technologická řešení mj.
v oblasti dopravní telematiky. Modernizace městské a meziměstské autobusové dopravy s sebou
nese možnost dodávek autobusů, kde čeští exportéři mohou těžit ze zkušeností s realizací kontraktu
na dodávku autobusů před Evropskými hrami 2015.

Ázerbájdžán je klíčovým dodavatelem ropy a zemního plynu do řady zemí v Evropě a Středomoří;
zdejší ropa pokrývá mj. plnou třetinu české spotřeby. Domácí výroba elektrické energie je založena především na zemním plynu, v oblasti obnovitelných zdrojů se zde v poslední době prosadili
zejména investoři ze Saúdské Arábie a Spojených
arabských emirátů. Produkce státní ropně-plynové
společnosti SOCAR zahrnuje vedle energetických
surovin i ve městě Sumgait soustředěný chemický
průmysl, zahrnující mj. výrobu polymerů a produkci
pro potřeby zdravotnického sektoru. Pokud jde
o přímé dodávky pro SOCAR, je nutno brát v úvahu
silnou konkurenci světových petrochemických společností; příležitosti pro české podniky se nabízejí
v oblasti repasů stávajícího vybavení, jež jsou oproti
novým výrobkům několikanásobně levnější.
Ázerbájdžán usilovně modernizuje a rozšiřuje
svoji elektrickou přenosovou soustavu, což je spojeno s výstavbou nových linií vysokého a velmi
vysokého napětí, transformátorových stanic a také
elektráren. V nejbližší době bude Ázerbájdžán
rovněž nucen řešit otázku spolehlivého zabezpečení dodávek elektrické energie do odlehlých
horských oblastí. Další sférou, kde by české podnikatelské subjekty mohly najít uplatnění, jsou
technologie ke zvyšování efektivity využití energií
v průmyslových provozech, veřejných objektech
i v domácnostech.
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▶▶ Stavební průmysl
Stavebnictví se stalo jakýmsi „záchranným kruhem“ ázerbájdžánské ekonomiky již po předchozí
ropné krizi a vláda na ně sází i v souvislosti s hospodářskou obnovou po ropně-koronavirové krizi
z roku 2020. V zemi po roce 2015 začaly růst nové
administrativní a rezidenční objekty a obchodní
centra často impozantních rozměrů: plocha Baku
City Mall jako nejrozlehlejšího nákupního a zábavního střediska v Ázerbájdžánu má dosáhnout 280
tisíc m². Moderní obytné komplexy pro rychle rostoucí populaci bakuské aglomerace budou budovány na brownfieldech a specificky pak v oblastech, na nichž se podepsala ekologicky nešetrná
těžba ropy. To znamená i příležitost pro společnosti zabývající se sanací půdy, krajinotvorbou
a stavebními úpravami k zajištění stability. Pro
ázerbájdžánské stavební společnosti a developery
mohou být zajímavé českou výzkumnou sférou
vyvinuté bezpečnostní (například protipožární)
a stavební technologie, 3D modely staveb a další
inovativní technická řešení.

plodinami jsou bavlna, tabák a čaj, mezi tradiční
oblasti specializace však patří i živočišná výroba,
vinařství a zahradnictví, velmi rozvinuté je i pěstování zeleniny a subtropického ovoce. Zájem
je o společné výrobní podniky, zemědělskou
techniku, technologie zpracování zemědělské
produkce i zařízení na přepracování živočišného odpadu na granulované hnojivo, případně
o výstavbu malých bioplynových stanic; potenciál
mají i dodávky malých pivovarů a souvisejícího
vybavení. Plány rozvoje komplexu Baku Agropark,
který patří k nejmodernějším zemědělským podnikům v regionu a svou produkci vyváží do dalších postsovětských a evropských zemí, zahrnují
rozšíření skleníkové plochy, což dává příležitost
k uplatnění nových technologií a inovativních
technických řešení z ČR. Zájem ázerbájdžánských
zemědělců o techniku vychází i ze specifik horského terénu. Sucho z posledních let zvýraznilo
zájem ázerbájdžánské vlády o investice do vodohospodářství, což vytváří příležitosti pro česká
řešení v oblasti zavlažování a rybníkářství, ale
i čištění vod a kontaminovaných půd.

▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Ve svých plánech na diverzifikaci dominantně
ropně-plynové ekonomiky považuje ázerbájdžánská vláda za jeden z nejperspektivnějších agrární
sektor. Hlavními ázerbájdžánskými zemědělskými

Velvyslanectví ČR v Baku
e-mail: baku@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/baku
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Čína

L

ednový odhad počítal pro letošek s reálným růstem domácí ekonomiky ve výši 5,9 %. Nová situace
s předpověďmi zásadně zamíchala. Predikce klesla na pouhé 1,4 % a čínská vláda dokonce pro tento
rok konkrétní cíl růstu HDP nestanovila, což znamená zásadní přerušení tradice, která začala v roce
1990. Za první čtvrtletí roku 2020 poklesla čínská ekonomika meziročně o do té doby nevídaných 6,8 %.
Největším problémem bude nezaměstnanost. Vládní cíl pro tento rok usiluje o udržení míry oficiální
nezaměstnanosti okolo 6 %. Do statistik se ovšem nezahrnuje masa migrujících pracovních sil. Po jejím
započetí může průměrná reálná nezaměstnanost v roce 2020 dosáhnout 10 %. Ekonomika je ale dobře
diverzifikovaná a v současné době stojí zejména na domácí spotřebě a investicích, což zmenšuje její
zranitelnost vůči volatilitě na mezinárodních trzích. Fiskální pozice centrální vlády zůstane, i přes růst
rozpočtového deficitu na letošních 3,6 % HDP, silná. Propojení státu a bankovního sektoru pravděpodobně
zamezí vzniku finanční krize.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

6,6

6,1

1,4

8,0

5,5
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10,4
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—

1,8

4,5

3,0

3,6

2,9

—

5,2

7,1

6,6

5,4

25,5

141,3
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49,5

46,2

Populace (mil.)

1 385,0

1 390,0

1 395,0

1 399,0

—

Konkurenceschopnost

13/140

28/141

—

—

—
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Zdroj: EIU, IMF

Čínská vláda v zájmu stimulace ekonomiky uvolňovala od února fiskální i monetární politiku. První
balíčky se zaměřovaly na posílení prevence a kontrolu šíření pandemie, další cílily na snížení daňového
zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. Politika snižování
daní z přidané hodnoty a také sociálních odvodů ze strany malých firem byla nakonec prodloužena
do konce roku 2020. Úvěrové splátky bankovním klientům byly odloženy až do března 2021 a banky
mají posílit financování malých a středních podniků. Celková hodnota stimulačního balíčku by v roce
2020 měla dosáhnout cca 4–4,5 % HDP a je podle očekávání relativně nízká. V porovnání s krizí v letech
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2008–2010 je přibližně třetinová. Důležitou součástí stimulace ekonomiky budou investice do „nové
infrastruktury“ typu 5G sítí, datových center či dobíjecích stanic pro elektromobilitu. Regionální vlády
budou investovat i do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury. Vláda se dál zaměří na kultivaci
vlastního trhu a domácí spotřeby. Právě domácí trh by měl být podle čínského vedení ve světle nejistot
na mezinárodních trzích hlavním tahounem ekonomiky.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Civilní letecký průmysl
Čína je jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro
civilní letectví a letecký průmysl je tak bezesporu jedním z „růstových“ sektorů. V následujících 20 letech bude Čína potřebovat více než
5 000 malých a středních letadel, většinu z nich
pro potřeby komerčního letectví. Součástí 13. pětiletého plánu je cíl vybudovat až 1 600 letišť pro
všeobecné letectví do roku 2030. Relevantními
oblastmi pro ČR jsou výstavba a rekonstrukce
letišť (civilní – radarové systémy, pro všeobecné
letectví – ucelené „A–Z“ řešení), a všeobecné
letectví: A–Z řešení obecně (včetně dodávek letadel či výcviku leteckého personálu). Stejně jako
například v oblasti environmentálních technologií
platí, že chce Čína být v civilním letectví světovou
velmocí. Velkou překážkou v rozvoji této oblasti
je však stále velmi omezený nižší vzdušný prostor. V příštích letech se očekává jeho postupné
otevírání spolu s rostoucí leteckou infrastrukturou. Mezi čínskými aerolinkami je také poptávka
po zahraničních pilotech pro mezinárodní lety,
která by se po dočasném výkyvu v roce 2020
mohla obnovit spolu se znovuoživením mezinárodní letecké přepravy v příštím roce.

podíl v energetickém mixu se však bude snižovat
až k 50 % v roce 2030. Vláda hodlá zvýšit efektivitu sektoru zaváděním moderních postupů těžby
i zavíráním dolů s roční kapacitou produkce nižší
než 90 000 tun. Domácí těžba, především z provincií Vnitřní Mongolsko, Shanxi a Xinjiang, pokrývá
více než 90 % spotřeby. Země je druhým největším světovým spotřebitelem ropy, jež je z více než
z 80 % zajišťována dovozy. Zvyšování celkového
objemu domácí těžby se nepředpokládá, budou se
však otevírat nová naleziště na úkor méně efektivních ropných polí (Daqing, Shengli). V oblasti
průzkumu ropných nalezišť mohou působit nejen
čínské státní společnosti, ale od července 2019
i zahraniční investoři.
I přes postupné snižování spotřeby uhlí skýtá
těžba příležitosti pro české firmy. Čínská vláda
podporuje rozvoj především hlubinné těžby. S tím
souvisí i problematika bezpečnosti práce, udržitelnosti postupů a obnovy těžebních oblastí, na které
je kladen stále větší důraz. Nutnost zvyšování
efektivity těžby je příležitostí pro české výrobce
zařízení pro těžbu energetických surovin, rud
železa či drahých kovů. V Číně také mohou být
poptávány expertní služby geologického a hydrogeologického charakteru.

▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Primární zdroje energie v Číně tvoří zejména uhlí,
ropa, zemní plyn a obnovitelné zdroje energie.
Uhlí je hlavním zdrojem s přibližně dvoutřetinovým podílem na výrobě elektrické energie. Čína
je světově největším spotřebitelem uhlí, jehož

▶▶ Sklářský a keramický průmysl
Křišťálové sklo patří mezi výrobky, se kterými si
nemalá část Číňanů dokáže Českou republiku spojit. Populární jsou vázy, křišťálové doplňky, sklenice, světla, lustry apod. Poptávanou kategorii
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světel s křišťálovými komponenty dále rozšiřují
designová a často na míru vyráběná svítidla nejen
do bytových prostorů, ale i pro segment luxusního
ubytování, konferenčních sálů, reprezentativních
prostor apod. Lze očekávat, že poptávka bude dále
pokračovat v souvislosti s dalším rozvojem hotelové infrastruktury a bohatnutím střední třídy
společnosti.
▶▶ Zábava a volný čas
Peking a širší okolí budou v únoru 2022 hostit
zimní olympijské hry. Čína prožívá rapidní růst
zájmu o lyžování a snowboarding od své úspěšné
olympijské kandidatury z roku 2015. Meziroční
růsty počtu aktivních vyznavačů těchto sportů
jsou ve stovkách tisíců. Statistiky se liší, ale kvalifikované odhady profesionálů hovoří o čtyřech
milionech aktivních lyžařů a snowboardistů.
Příležitosti pro obchodní využití tohoto zájmu českými výrobci či poskytovateli služeb leží v úzkých
segmentech čínského spotřebitelského trhu i trhu
služeb. Obchodně zajímavým může být i prodej služeb a produkce čínským klientům přímo
v České republice, byť v zimní sezoně 2020/2021
může být poptávka ještě utlumena restrikcemi
v mezinárodní přepravě nebo obavami čínských
občanů z cestování do zahraničí.
Čínská společnost je hodně založena na sebeprezentaci individuálního úspěchu formou spotřeby luxusního zboží a konzumace exkluzivních služeb. Zdravý životní styl patří stále více
k modernímu statusu elit a vyšší střední třídy.
To budí zájem výrobců značkového vybavení,
Zatím omezená velikost trhu vybavení pro zimní
sporty, která je limitujícím faktorem prodejů větších objemů, zejména však spotřebitelské chování, nastavily cenovou úroveň na násobně vyšší
ve srovnání s Českou republikou. Zimní sporty
tak jsou v Číně výsadou movitějších vrstev společnosti. Tomu odpovídá i cenová úroveň služeb,
například lyžařských instruktorů v zimních střediscích. V této oblasti je velmi zajímavý prostor
pro spolupráci s profesionály z České republiky.
Neméně zajímavá je oblast sportovního lyžování
a snowboardingu, která je v Číně, velmi překvapivě, stále v plenkách. De facto neexistují oddíly se
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systematickou přípravou dětí či juniorních sportovců. Profesionálové – instruktoři, trenéři, jsou
poptáváni v zámoří.
Jedním z hlavních přínosů, které Peking očekává
od úspěšné kandidatury a realizace zimních olympijských her, je propagace celé řady zimních sportů
mezi obyvateli Číny a svižný růst tohoto sektoru.
Vedle lyžování pomalu roste i zájem o lední hokej.
I zde platí, že jde o sport pouze pro ty nejbohatší
vrstvy. S potřebou rozvoje tréninků hokejových
dovedností a nedostatkem ledových ploch souvisí
i možnost vývozu umělých ledových ploch na bázi
polymerů, umožňujících celoroční provoz i zcela
individualizované rozměry dle přání zákazníka.
Mezi perspektivní volnočasový segment patří
oblast hudebních nástrojů, ale i instruktorů hry
na hudební nástroje. Úzký, ale v celkovém počtu
nemalý segment čínských spotřebitelů, opět ze
skupiny vyšší střední třídy, dokáže ocenit kvalitně řemeslně zpracované výrobky od značek,
které mají silnou historii. Kromě individuální
poptávky pomáhá prodejům i rozvoj koncertních
sálů a hudebních škol.
Čínský život se v posledních letech stále víc přesouval do on-line prostředí. Měsíce, které museli
čínští konzumenti strávit v domácí izolaci, posílily
vedle již značně rozvinutého internetového nakupování také segment on-line zábavy. Rozvolnění,
které zvládnutí pandemie v první polovině roku
znamenalo, tuto oblast neoslabí, ba naopak. Trend
přesouvání života do on-line sféry bude s rozvojem konceptu práce z domova dále spíše posilovat.
Pro české firmy, které jsou tradičně silné v oblasti
herního průmyslu, skýtá tento vývoj mnohé příležitosti. I zde by mohly být hnacím motivem zimní
olympijské hry, které by mohly dát příležitost
on-line hrám nebo produktům virtuální reality,
které umožní místní populaci vyzkoušet dosud
neobjevené sporty z bezpečí domova.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Pandemií COVID-19 posílený důraz na zdraví se
odráží i v sektoru potravinářství. Číňané tradičně
velmi dbají o své tělo, v čemž hraje výběr stravy
klíčovou roli. V Číně roste poptávka po mléčných
výrobcích tažená vládním programem, který

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

A sie / Č ína

jejich konzumaci podporuje. Dárková balení
kvalitního trvanlivého mléka se postupně stala
nezbytnou součástí tradičních návštěv rodinných příslušníků. Postupně roste spotřeba jogurtů, které stále více Číňanů oceňuje jako zdroj
důležitých látek potřebných pro zdraví a krásu
v každém věku. V segmentu kojenecké a dětské
stravy je více preferována zahraniční produkce,
která je považovaná za kvalitnější a bezpečnější.
Ačkoliv tradiční čínský čaj zůstává teplým
nápojem číslo jedna, poměrně rychle se rozšiřuje
i pití kávy, což je podpořené expanzí zahraničních
řetězců i jejich domácí konkurence včetně dovážkové služby čerstvé kávy přímo do zaměstnání
či domů. To spolu s pomalu vznikající kavárenskou kulturou také žene vzhůru zájem o kvalitní
mléko či smetanu. Zelenou mají zdravé a trendy
produkty jako různé směsi oříšků nebo müsli.

Zaměření čínského konzumenta na péči o zdraví
živí poptávku i po zahraničních potravinových
doplňcích nebo balené minerální vodě.
Bohatnoucí střední třída táhne vzhůru poptávku
po produktech i službách určených domácím mazlíčkům. Česká krmiva pro psy a kočky se na čínském trhu poměrně dobře prosazují a v dalších
letech bezpochyby půjde o rostoucí segment.
Pozitivní referencí výrobků je jejich evropský
původ jakožto záruka kvality a nezávadnosti.
Poptávka je i po krmných směsích pro hospodářská zvířata.

Velvyslanectví ČR v Pekingu
e-mail: commerce_beijing@mzv.cz
www.mzv.cz/beijing
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Filipíny

Z

pohledu ekonomických dopadů pandemie COVID-19 patří Filipíny mezi nejvíce postižené země
s následky ve formě zvýšené nezaměstnanosti, poklesu zasílaných remitencí ze zahraničí a výrazného
utlumení cestovního ruchu. Otázkou bude schopnost země splácet zahraniční půjčky, zejména ty z Číny.
Uzavření země s ohledem na restrikce spojené s COVID-19 pravděpodobně povede k ekonomické recesi
v roce 2020 s očekávaným poklesem HDP o 1–3 %. Velkým problémem je rovněž nárůst nezaměstnanosti
na ostrově Luzon (tvoří 73 % HDP). Prozatím ztratilo zaměstnání 2,6 milionů pracovníků a nejčernější
scénáře hovoří o 10 milionech nezaměstnaných. Pro financování boje proti šíření COVID-19 si Filipíny
nadále půjčovaly z domácích a zahraničních zdrojů.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

6,3

6,0

–1,3

4,1

6,1

HDP na obyvatele (tis. USD)

3,2

3,5

3,5

3,7

—

Míra inflace (%)

5,3

2,5

1,6

2,5

4,2

—

5,1

7,6

7,0

6,7

–8,7

–0,5

4,3

–2,3

–5,8

106,7

108,1

109,6

111,0

—

56/140

64/141

—

—

—

3/7

3/7

3/7

—

—

Nezaměstnanost (%)
Bilance běžného účtu (mil. USD)
Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU
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6
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5
6
4
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3
4
2
3
1
2
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-4
-7
-5
-8

Podíl sektorů na HDP

2022

9%

30 %

61 %

18 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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5,9
5,4
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svět
rozvojové a vynořující
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–1,3
–3,0
–4,9
2018
2018

Filipíny

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

V první polovině roku tvořila ekonomická opatření konzervativních 1,1 % HDP (výhledově by se mělo
jednat o 5 až 6 %). Vláda schválila záchranný balíček v hodnotě 1,17 bil. PHP a řadu programů úvěrových
záruk pro malé a střední podniky. V důsledku zavedení protikoronavirových opatření také v roce
2020 stoupl schodek státního rozpočtu na 8,1 % oproti očekávanému schodku 5,3 %. Od propuknutí
koronavirové krize v polovině března 2020 se Filipíny zaměřily na posilování kapacit zdravotnictví, přesto
testy na koronavirus nedostačují a neumožňují široké plošné testování. Prezident Duterte, kterému
parlament udělil mimořádné pravomoci, se spoléhá na udržení pořádku v zemi s pomocí silné ruky
policie a posilováním autoritářských tendencí. Pandemie koronaviru nijak zásadně neovlivnila trajektorii
dosavadních vztahů, došlo k ještě užšímu potvrzení strategické spolupráce s Čínou. Plán obnovy také
zahrnuje drastické snížení daně z příjmu firem na 25 % ze současných 30 % počínaje červencem 2020.

96

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

A sie / F ilipín y

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V rámci protikoronavirové strategie plánuje filipínská vláda vyčlenit 1,49 bil. PHP pro rozličné programy a projekty. Mezi tyto oblasti patří nouzová pomoc pro zranitelné skupiny, prostředky na boj proti
COVID-19, fiskální, peněžní pomoc a celkový plán ekonomické obnovy. V první oblasti je to především
okamžitá alokace peněžní pomoci do různorodých sektorů a průmyslových oborů. V druhé oblasti se
jedná o posílení odolnosti zdravotnického systému v boji proti COVID-19. Částka 843 mld. PHP má sloužit jako rezervní prostředky pro financování možných budoucích plánů obnovy. Konečně, i když plán
obnovy nebyl dosud vytvořen, vláda vyjádřila svůj záměr investovat do sociálních a infrastrukturních
programů v rámci čtvrtého pilíře.
▶▶ Stavební průmysl
Současná vláda se zavázala alokovat 7 % HDP
na infrastrukturu a poskytnout ekologická řešení
ve filipínských městech, kde především automobilová doprava způsobuje obrovské znečištění.
V roce 2020 vstoupí filipínský stavební průmysl
do období silného růstu s podporou filipínské
vlády z programu „Build, Build, Build“. S podílem
16 % na růstu celkového hrubého domácího produktu se dle agentury Fitch Solutions očekává,
že se v letošním roce stavební průmysl dále zvýší
o 10,9 %. Silný růst je zaznamenáván především
v soukromé výstavbě, zejména v nejrychleji rostoucím segmentu rezidenční výstavby, který
v roce 2019 představoval 28 % celkové výstavby.
V zájmu další podpory stavebního průmyslu
v zemi zahájila vláda v březnu plán stavebního
průmyslu 2020–2030, který vytvořilo Ministerstvo
obchodu a průmyslu prostřednictvím Úřadu pro
stavební průmysl na Filipínách (CIAP) a Federace
filipínských dodavatelů (PCA). Na základě tohoto
plánu má vláda za 10 let vynaložit 40 až 130 bil. PHP.
Program rozvoje infrastruktury „Build, Build, Build“
bude pokračovat do roku 2025 a bude zvyšovat
poptávku pro stavebních materiálech, těžkém
vybavení a dalších souvisejících produktech.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Sektor zdravotnictví byl již nabídnut ze strany
Ministerstva obchodu a průmyslu Filipín k zařazení v rámci agendy Společného výboru pro

ekonomickou spolupráci. Jmenovitě se jedná
především o plicní ventilátory, testovací soupravy, ochranné pomůcky a komplexní řešení pro
nemocnice. Lze předpokládat navýšení nedostačujících kapacit a celkové posílení zdravotnického sektoru. V souvislosti s tím a s rostoucím
výskytem nemocí a nárůstem zdravotnických
zařízení roste poptávka po zdravotnických prostředcích, u nichž se na období 2018–2023 předpokládá roční nárůst o 10,3 %. Špička sektoru
(velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovni
srovnatelné s ČR.
Nakládání se zdravotnickým odpadem v důsledku pandemie bude jedno z postkoronavirových témat pro firmy z oboru. Obrovské množství jednorázového zdravotnického materiálu
bude nutné v dohledné době ekologicky a efektivně likvidovat s ohledem na zabránění dalšímu šíření koronaviru. Zdravotnický průmysl
je v dlouhodobém měřítku považován za rychle
rostoucí, nicméně značně závislý na spolupráci
státního a soukromého sektoru k adaptaci zdravotnických inovací a digitálních řešení.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Ministerstvo zemědělství se zaměřuje na snížení výrobních nákladů a implementaci čtyř
klíčových odvětví. Jmenovitě mechanizace,
osiva s vysokým výnosem, školení a zvýšené
dostupnosti úvěrů pro zemědělce. Kromě toho
musí podle mezinárodních analytiků Filipíny

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

97

A sie / F ilipín y

překonat problémy, jako jsou špatné zavlažovací sítě, omezená silniční infrastruktura mezi
zemědělskými podniky a nedostatečné poskytování rozšiřovacích služeb, tak aby byly plně
konkurenceschopné na mezinárodní úrovni.
V polovině dubna 2020 oznámil ministr zemědělství William Dar zavedení nového programu
„Plant, Plant, Plant“, který obdrží financování
ve výši 31 bil. PHP (615,4 mil. USD), které bude
použito k poskytnutí semen a zvýšení produkce
v oblasti Luzonu, Visayas a Mindanao. Z toho
bude 8,5 mld. PHP (168,8 mil. USD) přiděleno
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na projekt „Rice Resiliency Project“, který má
navýšit produkci rýže z 87 % na 93 %. Nadále
pokračuje proces mechanizace, kde mohou čeští
výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek
kombajnů, traktorů a technologií na digitalizaci
farmářských provozů.

Velvyslanectví ČR v Manile
e-mail: commerce_Manila@mzv.cz
www.mzv.cz/manila
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ruzie zavedla v reakci na koronavirus řadu striktních opatření, jejichž dodržování velmi důsledně
vynucovala. Výsledkem je v rámci regionu, ale i v celosvětovém srovnání, nízký počet nakažených
a malý počet úmrtí za cenu vysokého negativního dopadu na ekonomiku. Ta rostla v posledních
10 letech průměrným tempem okolo 5 %, inflace se držela na stabilní úrovni (rovněž přibližně 5 %)
a nezaměstnanost postupně klesala. Koronavirové restrikce se bezesporu projeví v poklesu ekonomiky
minimálně v jednotkách procent, vyšší nezaměstnanosti a rostoucí inflaci. Velkým problémem je
nedostatek zahraničních valut. Jejich příjem je tradičně značně závislý na přílivu zahraničních turistů.
Postupná obnova ekonomiky je očekávána v průběhu roku 2021.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

4,8

5,3

–4,5

3,9

4,8

HDP na obyvatele (tis. USD)

4,4

4,4

3,8

4,2

—

Míra inflace (%)

2,6

4,8

4,0

4,3

3,7

Nezaměstnanost (%)

12,7

11,6

14,0

13,8

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–1,3

–0,9

–1,6

–1,3

–0,9

4,0

4,0

4,0

4,0

—

66/140

74/141

—

—

—

6/7

6/7

6/7

—

—

Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

6%
20 %
60,4 %
9%

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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Gruzie
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2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda dosud vložila na podporu ekonomiky 4 % HDP (11,5 % státního rozpočtu). Podpora občanů i firem má
dva směry – úlevy na daních a přímou finanční podporu. Pro zemědělce vláda zajistila dotace na levnější
naftu. Kvůli příjmům zahraničních valut a hlavně na podporu důležitého turistického sektoru se země
chystá od 1. 7. otevřít zahraničním turistům. Hotely nebudou platit do konce roku 2020 žádnou daň
z příjmů. Vláda dostala od různých zahraničních donorů na boj s následky koronaviru příslib částky
1,5 mld. USD. Ta bude použita na boj s případnou druhou vlnou, na řešení vzniklých sociálních problémů
a na nastartování ekonomiky.
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pro české exportéry

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V souvislosti s celosvětově očekávanými dalšími
vlnami koronaviru vyčlenila gruzínská vláda
103 mil. EUR na přípravu. Tyto peníze mají být
použity především na nákup zdravotnického
materiálu. Vláda určila devět nemocnic v zemi,
kde jsou primárně léčeni lidé s koronavirem.
Tyto nemocnice tak budou bezesporu nové zařízení a zdravotnický materiál poptávat. Základní
jednoduchý zdravotnický materiál (například
jednoduché roušky a ochranné oděvy) jsou nyní
již gruzínské firmy schopny vyrobit, ale složitější
zdravotnický materiál a zařízení se stále dovážejí.
Je tak očekávána poptávka po nanorespirátorech,
plicních ventilátorech atd.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Vláda si v době koronavirové krize uvědomila
negativa závislosti na dovozu potravin ze zahraničí. Některé základní potraviny rychlým prudkým zvýšením cen zareagovaly na nedostatek
na celosvětových trzích a vláda musela jejich
ceny dotovat a složitě zařizovat jejich nákup
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v zahraničí. Zemědělský sektor je v Gruzii tradičně roztříštěný a neefektivní. Pracuje v něm
více než 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale přitom není schopen zajistit dostatek
potravin pro celou zemi.
Typický zemědělec vlastní několik hektarů půdy
a několik kusů dobytka s minimální mechanizací
a starými neefektivními zemědělskými postupy.
Vláda si tento problém uvědomuje dlouhodobě,
ale nyní v souvislosti s koronavirem dostalo jeho
řešení vyšší prioritu. Krátkodobě tak jsou zemědělci finančně podporováni, dlouhodobě bude
snaha o větší efektivitu zemědělství. Předpokládá
se tak spuštění některých změn a reforem v zemědělském a potravinářském sektoru. Příležitosti tak
budou v dodávkách zemědělských strojů, technologií, hnojiv či celých potravinářských zpracovatelských celků.

Velvyslanectví ČR v Tbilisi
e-mail: tbilisi@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tbilisi
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Indie

I

ndická ekonomika začala zpomalovat ještě před příchodem koronavirové pandemie COVID-19. Reálný
růst hrubého domácího produktu Indie ve fiskálním roce 2019–2020 (duben–březen) se ocitl na nejnižší
úrovni za posledních 11 let, když ekonomika meziročně vzrostla „jen“ o 4,2 % HDP. Přitom průměrný
reálný růst HDP v předchozích pěti letech dosahoval 7,5 % ročně. Zpomalování indické ekonomiky
je hodnoceno především jako výsledek hospodářského cyklu ovlivněného růstem nezaměstnanosti,
oslabením spotřebitelské důvěry a zhoršením podmínek úvěrové emise kvůli problémům finančního
sektoru. Všeobecně se v aktuálním fiskálním roce očekává pokles indické ekonomiky včetně snížení
příjmů státní pokladny, které v kombinaci s vládním balíčkem na pomoc ekonomice vyústí v deficit
státního rozpočtu až na úrovni 7,4 % HDP.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

6,1

4,3

–5,8

9,4

5,4

HDP na obyvatele (tis. USD)

2,0

2,2

2,0

2,3

—

Míra inflace (%)

3,9

3,7

3,4

3,5

4,5

—

7,6

10,8

9,5

8,1

–65,6

–26,9

–10,5

–18,3

–34,7

Populace (mil.)

1 353,0

1 366,0

1 380,0

1 393,0

—

Konkurenceschopnost

58/140

68/141

—

—

—

3/7

3/7

3/7

—

—

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

Exportní riziko OECD
Predikce EIU

16 %

49,9 %

25 %

14 %
zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
6,1
4,5
3,6

2018
2018

9,4
5,9
5,4

4,3
3,7
2,9

2019
2019

–3,0
–4,9
–5,8
2020
2020

Indie
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

V květnu 2020 indický premiér Naréndra Módí představil balíček opatření na pomoc indické ekonomice,
jehož prostřednictvím vláda mobilizuje finanční prostředky v objemu 10 % HDP. Obrovský objem
finančních prostředků zahrnuje také opatření centrální banky na podporu likvidity a státní záruky
za bankovní úvěry. Premiér dále vyhlásil „Misi soběstačné Indie“, programové nahrazování dovozu
domácí výrobou. Vláda obnovila reformní kurz, je odhodlána privatizovat velké státní společnosti,
více otevřít ekonomiku soukromému kapitálu a zahraničním investorům. Indickým zemědělcům chce
vláda pomoci zvyšovat příjmy. Malé a střední podniky by měly díky vládním opatřením lépe dosáhnout
na potřebné bankovní úvěry. Cílem opatření je také pomoci rozvoji energetiky, těžby uhlí, civilního
letectví, ale například také obranného průmyslu.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Civilní letecký průmysl
Mezi sektory, na něž se zaměřila opatření vládního ekonomického balíčku patří i civilní letectví. Vláda oznámila privatizaci správy dalších šesti velkých letišť. Přitom v loňském roce
uspěla významná indická společnost Adani
ve výběrovém řízení na dlouhodobý pronájem,
provoz a rozvoj letišť v Lucknow, Ahmedabádu,
Džajpúru, Mangaluru, Thiruvananthapuramu
a v Guwahati v rámci konceptu Public Private
Partnership. V další privatizační vlně budou nabídnuta letiště v Amritsaru, Váránasí, Bhubanéšváru, Indore, Rajpúru a v Trichy. Očekává se,
že do modernizace a rozvoje těchto letišť bude
postupně investováno až 1,7 mld. USD. V minulosti se českým společnostem podařilo v Indii
úspěšně zapojit do modernizace řízení letového
provozu, ale také do úpravy vnitřních letištních
prostor.
V roce 2019 zaznamenala Indie meziroční růst
počtu cestujících přepravených leteckou dopravou o 3,7 procenta, když celkový počet pasažérů
činil téměř 144 milionů. Stávající vládní politika
rozvoje letecké dopravy chce vytvořit takové
podmínky, aby se počet prodaných letenek zvýšil
na 300 milionů v roce 2022, a dokonce 500 milionů v roce 2027. Indie se celkovým počtem prodaných letenek řadí mezi deset největších trhů
na světě a má vizi stát se součástí vedoucí trojice pomyslného žebříčku. Přitom již v roce 2017
se s počtem objednaných letadel, který převýšil
1 000 kusů, stala Indie třetím největším trhem
na světě.
Zvyšující se poptávka po letecké dopravě se
promítá i do potřeby rozšiřování letadlového
parku včetně letadel s nižší přepravní kapacitou, která jsou vyráběna v Česku a hodí se pro
provoz v odlehlých a těžko dostupných oblastech. Údržba a oprava letadel se musí provádět
částečně v zahraničí, protože domácí servisní
kapacita není dostatečná. Příležitost uplatnit se v Indii mají české firmy v doprovodných
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službách, včetně školení pilotů a dispečerů letového provozu. V příštích čtyřech letech budou
místní aerolinky podle odhadu věcně příslušného ministerstva potřebovat přes 5 000 pilotů.
Šanci mají rovněž dodavatelé součástí letadel
a dílů pro letecký průmysl.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Indie je třetím největším producentem uhlí
na světě, a to po USA a Číně, přičemž ve vládním balíčku na pomoc ekonomice figurují také
opatření na podporu rozvoje těžby uhlí a nerostných surovin. Vláda liberalizovala odvětví s tím,
že soukromé společnosti těžící uhlí pro vlastní
potřebu jej mohou nyní i prodávat. Těžba uhlí se
otevírá také zahraničním investorům. Ještě letos
má být v aukcích nabídnuto soukromým společnostem těžební právo k 50–60 důlním blokům.
Nadto Ministerstvo uhlí Indie oznámilo, že stát
bude v následujících čtyřech letech do těžby
investovat přes 13 mld. USD.
Cílem uvedených opatření je snížení objemu
dovozů uhlí, které je hlavním zdrojem výroby
elektřiny. Pokud jde o těžbu dalších nerostných
surovin, oznámila vláda připravované aukce
přibližně 500 důlních bloků, z nichž velká část
připadá na těžbu železné rudy a bauxitu.
Hlavní příležitosti pro české firmy spočívají
v dodávkách strojů, strojních zařízení a vybavení pro těžbu (bagry, nakladače, nákladní vozy,
cisterny, sklápěče, drtiče kamene, důlní rypadla),
ale také bezdrátových komunikačních systémů
a bezpečnostních zařízení pro sledování pohybu
osob pod zemí, technologií na alternativní využití
metanu, hydrogenační extrakci uhlí, zplynování
uhlí a karbonizaci.
Do budoucna lze očekávat komparativní
výhodu českých technologií zejména díky rostoucímu podílu hlubinné těžby uhlí v Indii
a s tím spojeným zvyšováním nároků na bezpečnost a efektivitu.
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▶▶ Energetický průmysl
Indická vláda dále v rámci ekonomického balíčku
oznámila privatizaci distribučních společností
ve všech unijních teritoriích s tím, že následně by
tento model měl být aplikován i ve svazových státech. Distribučním společnostem vláda zároveň
poskytne finanční pomoc v objemu 12 mld. USD,
aby pomohla obnovit tok finančních prostředků
v celém energetickém odvětví. Současně vláda
oznámila, že připraví pobídky pro výrobu součástek pro fotovoltaické elektrárny a zařízení pro
skladování elektřiny.
Podle indického vládního prognostického
ústavu Niti Aayog se do roku 2040 zvýší spotřeba energie trojnásobně. Indie musí dovážet
ropu a zemní plyn a v posledních letech podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a také
úsporné technologie. V Indii je vysoká poptávka
po fotovoltaických panelech a zařízeních pro
solární elektrárny. Příležitosti v Indii mají i firmy
dodávající technologie pro distribuci elektrické
energie, včetně řešení pro „Smart Grids“. V oblasti
distribuce zemního plynu má Indie zájem o chytrá
měřidla plynu, software či příslušenství v podobě
handsetů pro odečty. Výstavba vodních elektráren v Indii doplácí na zdlouhavý a byrokratický
schvalovací proces, nicméně turbíny patří mezi
další poptávané produkty. Příležitost představuje
v Indii i využívání větrné energie, a to včetně příslušenství větrných elektráren, jako jsou měřicí
zařízení. Indie chce nadále využívat také jadernou
energetiku a do roku 2030 plánuje zvýšit kapacitu jaderných elektráren na 63 GW. Čtyři jaderné
bloky o výkonu 700 MW jsou ve výstavbě a mnoho
dalších je v přípravě. Příležitost pro Česko spočívá také ve výzkumu jaderné energie. Některé
tepelné elektrárny jsou v Indii zastaralé a často
fungují na sovětských systémech. Firmy vyrábějící efektivní turbíny, chladící věže či technologie
na odsíření tak mohou v Indii uspět s dodávkami
do tepelných elektráren.
▶▶ Obranný průmysl
Indická vláda ve snaze podnítit investiční aktivitu firem a znovu nastartovat hospodářský růst
oznámila v rámci ekonomického balíčku také

uvolnění pravidel pro investování do obranného průmyslu. Zahraniční investoři tak mohou
nyní vlastnit až 74 % kapitálu firem působících
v odvětví výroby zbraní a zbraňových systémů.
Indie je největším dovozcem zbraní na světě, ale
chce se do budoucna více spoléhat na domácí
dodavatele. Možnost zakládání společných podniků v Indii pro dodávky indickým ozbrojeným
silám nebyla pro zahraniční investory dříve příliš atraktivní, protože mohli vlastnit kapitálový
podíl nejvýše do 49 %.
Ve fiskálním roce 2018–2019 se Indie zařadila do pětice zemí s nejvyššími ročními výdaji
na obranu. Meziročně se armádní rozpočet zvýšil v roce 2019–2020 o 6,9 % na 44,8 mld. USD.
Příležitost k uplatnění mají špičkové české technologie, které se prosazují celosvětově – například
radiolokátory či pomocné energetické jednotky.
Stejně tak mají šanci české firmy s nabídkou
modernizace techniky ruské provenience. Politické
ambice Indie a situace na severních hranicích
vytvářejí tlak na posilování bojeschopnosti a tím
i na vyšší výdaje na nákup techniky. Indická vláda
zrychlila vydávání povolení na zbrojní výrobu soukromým firmám s cílem umožnit vytváření společných podniků se zahraničními partnery. Nákupní
politika upřednostňuje výrobní spolupráci před
dovozy a byla upravena v souladu s vládní iniciativou Make in India. Celá řada indických, především soukromých a v mnoha případech kapitálově
silných firem vidí v tomto oboru příležitosti a je
připravena se zahraničními partnery zakládat
společné podniky a spolupracovat na bázi technologické kooperace a možnosti transferu technologií. Pro lepší spolupráci a etablování firem
obranného průmyslu indická strana velmi doporučuje klást důraz na hledání lokálních partnerů.
Indie také vyjadřuje zájem v oblasti společného
výzkumu nových vojenských technologií.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V rámci zvyšování kapacit sítě zdravotnických
zařízení vláda rozhodla, že podpoří rozvoj zdravotnictví částkou 2 mld. USD, přičemž tato částka
představuje 7,5 % z celého vládního balíčku
na pomoc ekonomice zasažené krizí v důsledku
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pandemie COVID-19. Polovina přidělených finančních prostředků bude použita v aktuálním fiskálním roce a druhá polovina v následujících letech.
Nad to zdravotnictví získá z fondu „PM CARES“
280 mil. dolarů a Světová banka podepsala s indickou vládou dohodu o financování programu rozvoje kapacit zdravotnictví s tím, že poskytne
finanční prostředky v objemu 1 mld. USD. Indická
zdravotnická zařízení tak budou moci investovat
do oddělení pro hospitalizaci pacientů s infekčními nemocemi, do testovacích laboratoří a budou
mít možnost lépe vybavit personál ochrannými
prostředky a pomůckami. S cílem pomoci farmaceutickému průmyslu, který dodává celosvětově
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až 20 % generických léků, vláda rozhodla o ustavení zvláštního fondu na podporu výroby účinných
látek do léčiv. Dosud byl indický farmaceutický
průmysl do značné míry závislý na dodávkách
z Číny. Prostředky v objemu 1,3 mld. USD budou
využívány po dobu 8 let na rozvoj výrobní infrastruktury a na pobídky pro indické výrobce účinných látek.

Velvyslanectví ČR v Dillí
e-mail: commerce_delhi@mzv.cz
www.mzv.cz/newdelhi

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

A sie / I ndon é sie

Indonésie

N

ákaza COVID-19 byla v Indonésii překvapivě potvrzena o něco později než v řadě okolních zemí.
V rámci následné implementace opatření pak země postupovala velmi pragmaticky ve snaze
zcela neochromit ekonomiku země, zachovat sociální stabilitu a neohrozit početnou skupinu osob
závislých na každodenním výdělku (tzv. neformální pracující). Přestože se zemi zatím daří zvládat
pandemii „za pochodu“ bez úplného uzavření a zastavení ekonomiky, je zřejmé, že dopady krize budou
citelné. Růst HDP byl již v prvním čtvrtletí 2,97 %, nejnižší za posledních 19 let a pesimistické prognózy
pro letošní rok pracují i s recesí. Protiopatření zvyšují výdaje rozpočtu i za cenu skokového růstu
zadlužení.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

5,2

5,0

0,2

5,2

5,1

HDP na obyvatele (tis. USD)

4,0

4,2

4,1

4,4

—

Míra inflace (%)

3,2

2,6

0,2

5,7

2,7

Nezaměstnanost (%)

5,3

5,3

7,7

5,9

5,4

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–30,6

–30,4

–17,8

–23,0

–30,5

Populace (mil.)

262,9

265,3

267,5

269,8

—

45/140

50/141

—

—

—

3/7

3/7

3/7

—

—

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

44,2 %
39 %

20 %
zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
5,2
4,5
3,6

13 %

5,9
5,4
5,2

5,0
3,7
2,9
0,2

Zdroj: WB; 2019

Indonésie
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda počátkem června opětovně navýšila objem balíčku určeného na překonání pandemie, a to
na 677,2 bil. IDR (47,6 mld. USD), což představuje skoro 3,9 % HDP. Necelá polovina z těchto prostředků
má přitom směřovat do zdravotnictví, a především pak na sociální výdaje, zbývající část je pak určena
na podporu ekonomiky. Na podporu mikro, malých a středních podniků bylo vyčleněno 123,46 bil. IDR
a na daňové stimuly je pak počítáno s částkou 120,6 bil. IDR. Na podporu ústředních a regionálních
útvarů balíček akumuluje částku 97,11 bil. IDR, zatímco pro státní společnosti je určena pobídka ve výši
44,57 bil. IDR. Navýšené výdaje jsou zčásti pokryty půjčkami od mezinárodních institucí – Světová
banka, ADB, AIIB, zčásti vydáním dluhopisů, jejichž část nakoupila Centrální banka Indonésie. Deficit
rozpočtu, jinak striktně limitovaný na 3 %, stoupne v důsledku mimořádných výdajů na 6,34 % HDP.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Ve střednědobé perspektivě existují v Indonésii pro české exportéry významné příležitosti v oblasti rozvoje infrastruktury (dopravní, energetická), sektoru zdravotnictví a specifické možnosti pak v oblasti
obranného průmyslu. S ohledem na tyto obory přináší COVID-19 určité otazníky ohledně možného zpomalení nebo omezení státních investic do relevantních oblastí. To se netýká zdravotnictví, kde naopak
současná situace přináší přirozené oživení a zájem o intenzivní rozvoj a zvýšení kvality a kapacit zdravotnické péče. Přes případné přibrzdění státních projektů a akvizic v dalších uvedených oblastech, které
se zřejmě minimálně v rámci letošního roku krize nějak dotkne, se i nadále jedná o oblasti, ve kterých
se nabízí významné příležitosti. Omezení kontaktů a izolace způsobená pandemií také posílila rozvoj
digitálních technologií a e-commerce, které se také nabízí jako krizí posílená oblast příležitostí.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

▶▶ Energetický průmysl

Dopravní infrastruktura země potřebuje rozsáhlou modernizaci prakticky ve všech oblastech –
silnice, železnice, letiště, městská doprava. Spolu
s růstem ekonomiky a životní úrovně obyvatel se
nejen navýšily počty automobilů a motocyklů, ale
také jasně ukázala poddimenzovanost infrastruktury. Ve snaze řešit situaci probíhá v zemi řada
projektů na celostátní i lokální úrovni. Aktuálně
probíhá výstavba železničních a dálničních koridorů napříč hlavním ostrovem Jáva a v plánu jsou
další velké projekty, z nichž mnohé jsou nicméně
v realizační fázi zpožděny.
V letech 2015–2019 měla proběhnout výstavba
tzv. transsumaterského železničního koridoru
o délce 2 168 km. Aktuálně ožívá zpožděný projekt nové dopravní infrastruktury Yogyakarty.
Na programu dne je též plán obnovy železnic
a vozového parku státní železniční společnosti
PT Kereta Api.
Řešení prakticky krizové situace městské
hromadné dopravy je jednou z hlavních priorit
současného vedení hlavního města. V metropoli Jakartě byl v roce 2019 otevřen první úsek
trasy metra, na který naváže další a dokončuje
se i trasa návazné příměstské nadzemní kolejové dopravy. Městská hromadná doprava se
bude dále rozvíjet návazně na tyto páteřní linky.
Potřebný je rovněž systém na výběr elektronického jízdného a mýtný systém. Velké příležitosti
nabízí i sektor civilního letectví, a to jak v oblasti
budování letišť, tak i dodávkách letecké techniky.

Indonésie vyhlásila ambiciózní plán navýšení energetické produkce v letech 2015–2020
o 35 tis. MW. Neméně ambiciózním cílem je podíl
23 % z celkového objemu v zemi vyrobené energie z obnovitelných zdrojů v roce 2025. Přestože
se aktuálně ukazuje, že čísla o celkové potřebě
výrobních kapacit budou podstatně relativizována, jde i nadále o velmi zajímavý segment. O to
více, že aktuálně lze zaznamenat určitý trend směřující od klasické „velké“ energetiky opět k menším, ekologickým způsobům výroby energie.
Nemalý podíl by měly tvořit i vodní elektrárny,
tedy oblast s tradičně silným know-how českých
firem. Uplatnit se mohou i solární a větrné technologie, zejména v kombinaci s ukládáním energie v bateriích. Velkým trendem je v Indonésii
i téma „waste to energy“, tedy výroba energie
z odpadu. Hlavním zdrojem elektrické energie
budou v Indonésii i nadále tepelné elektrárny, protože země disponuje značnými zásobami relativně
kvalitního uhlí. Průběžně jsou vypisovány tendry
na výstavbu nových elektráren formou EPC stejně
tak jako formou IPP. České firmy mohou najít
uplatnění v obou těchto modelech.
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▶▶ Obranný průmysl
Obranný rozpočet země v posledních letech roste
v souvislosti s koncepcí současné vlády, usilující
o modernizaci armády. Výdaje na modernizaci
armády rostou, a přestože v poměru výdajů k HDP
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patří Indonésie i nadále v rámci regionu spíše k podprůměru, nominálně jde bezesporu o zajímavý trh.
Vláda si je vědoma relativní zaostalosti ve výzbroji
indonéské armády v porovnání s nejbližšími sousedy a hodlá tento problém řešit zásadní obnovou
a rozšířením armádní výzbroje a výstroje.
Specifikem Indonésie spočívá ve snaze neorientovat se v dané oblasti jedním směrem a vyhnout
se tak závislosti. Kombinuje proto z uvedeného
důvodu například vojenskou techniku USA a Ruska
a ze stejného důvodu preferuje v případě kompatibilní a kompetitivní nabídky k uvedeným silným zbrojařským zemím, ty, které touto optikou
nevnímá jako alternativní a nerizikové. Zařízení
české (československé) provenience má v zemi
určité renomé a tradici, na kterou lze navázat. Mezi
perspektivní oblasti z pohledu českého obranného
průmyslu patří ruční zbraně, munice, pozemní technika včetně vozidel, letecká technika (transportní
a výcvikové letouny) či pokročilá elektronika.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Na počet obyvatel velmi poddimenzované a relativně zaostalé zdravotnictví prochází v poslední

dekádě značným rozvojem. Zatímco v roce
2004 bylo v Indonésii 1 246 nemocnic, poslední
dostupné údaje již hovoří o počtu 2813 nemocnic v zemi, z toho 63 % soukromých a 882 je
státních.
Růst počtu nemocnic a zdravotnických zařízení se ještě zintenzivnil po zavedení všeobecné
zdravotní péče a souvisí pochopitelně i se stoupající životní úrovní obyvatel země. Poměr nemocničních lůžek k počtu obyvatel je i nadále hluboko pod průměrem v rozvinutých zemích.
Z pohledu obchodních příležitostí je podstatné,
že 80 % veškerého zdravotnického a laboratorního zařízení používaného v Indonésii pochází
z dovozu. V rámci opatření proti COVID-19 země
vybudovala nové nemocniční kapacity v řádech
několika tisíců lůžek a intenzivně se zajímá jak
o dovoz zdravotnické techniky, tak i o spolupráci
při její výrobě.

Velvyslanectví ČR v Jakartě
e-mail: jakarta@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/jakarta
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Írán
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ránská ekonomika prožívá od roku 2018 strmý pád. Ten souvisí především s vypovězením jaderné
dohody (tzv. JCPOA) ze strany USA a stále intenzivnějšími americkými ekonomickými sankcemi vůči
většině íránských odvětví. Letos je zřejmé, že restrikce vyplývající z koronavirové pandemie ekonomickou
stagnaci, která jde ruku v ruce s vysokou inflací (ta meziročně vzrostla o 40 %), v zemi ještě prohloubí.
Ekonomickou situaci dále zhoršuje také propad cen ropy a sankce na její vývoz, což bude mít výrazný dopad
na letošní íránský státní rozpočet. Írán v poslední dekádě z ropných vývozů čerpal 30 až 50 % státních
příjmů, ale pro fiskální rok 2020/21 íránská vláda raději s žádnými ropnými příjmy oficiálně nepočítá.
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Írán byl vzhledem k ekonomické krizi, kterou prochází nezávisle na pandemii, nucen koronavirové restrikce
zkrátit na minimum času. Vláda již po 4 týdnech od vyhlášení celostátní karantény zahájila revitalizaci
ekonomických aktivit. Možnosti, jak za stávajících okolností podpořit postižená odvětví, jsou však omezené
a vládní podpora proto dosáhne nanejvýš 2 % HDP (max. 6,25 mld. USD). Co se týká podniků, v drtivé většině
navíc jde o podporu formou vládních úvěrů s tříletou lhůtou splatnosti a 12% úročením, resp. byl íránským
firmám umožněn tříměsíční odklad odvodů daní a splátek bankovních úvěrů. Odhaduje se, že v přímém
důsledku se prudce zvýší nezaměstnanost a o práci přijdou jeden až dva miliony osob (za první dva měsíce
od vyhlášení karantény šlo o 820 tis. pracovních míst). Razantnější stimulační balíčky si však země nemůže
dovolit, a proto požádala o 5 mld. USD půjčku od MMF. Pro řadu íránských odvětví a přeneseně také pro
íránské devízové příjmy je klíčové, aby co nejdříve došlo k plnému obnovení přeshraničního obchodu v rámci
regionu. Silně proexportně orientované jsou např. zemědělství anebo petrochemický a ocelářský průmysl.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Špatná dostupnost pitné vody se v Íránu týká přinejmenším 18 provincií zabírajících plochu asi
60 % země. V jižních provinciích (Sistán-Balúčistán,
Hormozgán, Chuzestán a Bušehr) v linii Perského
zálivu dochází k masivní výstavbě odsolovacích
stanic, které by zde měly pomoci řešit prohlubující se problémy s nedostatkem pitné vody. V zemi
momentálně existuje 73 odsolovacích stanic o celkové denní zpracovatelské kapacitě 420 000 m3
slané vody (cca 148 mil. m3/rok). Do roku 2021 je
plánována výstavba dalších 56 odsolovacích zařízení o kapacitě cca 76 mil. m3/rok. V zemi rovněž
rapidně postupuje výstavba čistíren odpadových
vod (do roku 2021 jich má k současným 220 přibýt dalších 32). Ty by mj. měly umožnit další rozvoj jihovýchodní části hlavního města Teheránu,
která je v současné době plně závislá na podzemních zdrojích pitné vody, jež se však s postupující
urbanizací rychle vyčerpávají.
V hlavním městě s 9 mil. obyvateli (bez aglomerace) se denně vyprodukuje 7 až 8 tis. tun odpadu,
z čehož na energetické zpracování odpadu (následnou výrobu elektrické energie) jde jen 200 tun.
Celkem je v Íránu aktivních pouze pět elektráren na komunální odpad (města Teherán, Šíráz
a Mašhad) s celkovou kapacitou pouhých 11 MW.
Přitom Írán má kapacitu na výrobu elektrické energie z biomasy až do výkonu 400 MW v každém
z 25 největších měst země. Probíhají jednání ve věci
průzkumu a sanace lokalit kontaminovaných odpadem z petrochemického průmyslu, a dodávek zařízení na likvidaci stavebního odpadu. V tomto kontextu stojí za pozornost, že íránské ministerstvo pro
energetiku v září 2019 oznámilo, že je připraveno
privátním firmám poskytnout nízko-úrokové půjčky
ve výši asi 1,46 mld. USD na vodohospodářské projekty a projekty v oblasti čištění odpadových vod.
Tlak na vodu se bude v zemi dále zvyšovat
i s ohledem na americké sankce a pandemii
COVID-19. Írán je v jejich důsledku stále více

nucen orientovat se na domácí produkci, která
je v případě íránského energetického sektoru
i zemědělství velmi náročná právě na vodní zdroje.
Potenciál pro české dodavatele se naskýtá zejména
při dodávkách zařízení na likvidaci a zpracování
komunálního či průmyslového odpadu (vodní
hospodářství, stavební odpad, kontaminované
lokality, nemocniční a toxický odpad, technologie
na snižování podílu těžkých kovů v industriálním
odpadu), a v oblasti monitoringu aktuální kvality
čištěné vody a kvality ovzduší.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zdravotnictví a farmaceutický průmysl jsou jako
„humanitární oblasti“ vyjmuty z amerického
sankčního seznamu. Írán má přesto s dodávkami
v tomto sektoru dlouhodobý problém a průlom
nepřineslo ani letošní únorové spuštění tzv.
Švýcarského humanitárního obchodního kanálu
pro Írán (SHTA), který měl na základě dohody
Švýcarska s USA usnadnit dovozy potřebných
komodit do země. O to více lze říci, že íránský trh
má zvýšenou potřebu dovozu zejména farmaceutických produktů ze zahraničí. Evropské státy se
často soustředí na dovozy sofistikovaných farmaceutik pro transplantace orgánů či na léčbu rakoviny. Hlavní příležitosti pro české farmaceutické
firmy však představují primárně dovozy surovin
pro domácí íránskou farmaceutickou produkci
(íránští výrobci pokrývají 96 % spotřeby domácího trhu). Primárně jde o vitaminy E, B, C a jejich
deriváty, lidskou krev, žádané jsou nicméně také
antiséra, očkovací látky, kontrastní látky využívané při radiologii či referenční standardy jakosti
farmaceutických přípravků.
Co se týká zdravotnických prostředků, na které
je kladen důraz v souvislosti s koronavirovou
pandemií, je naopak třeba upozornit, že íránský
trh je v této oblasti již do zásadní míry saturován. Íránští producenti se na základě pobídek
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vlády začali hned po vypuknutí nákazy COVID-19
ve velkém měřítku soustředit na domácí výrobu
plicních ventilátorů, testovacích a diagnostických
prostředků, respirátorů, roušek či dezinfekčních
prostředků. Prostor pro české dovozy těchto produktů lze proto aktuálně realisticky hodnotit jako
minimální.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Ve státním rozpočtu pro stávající íránský kalendářní rok (březen 2020–březen 2021) vláda operuje se 14 mld. USD, které budou íránským společnostem přiděleny ve státem zvýhodněném kurzu
NIMA na nákup základních komodit v nesankcionovaných odvětvích (potraviny, zemědělství, léky
a zdravotnictví). Hlavní část této dotační pomoci
íránským importérům se týká tzv. esenciálních
produktů, mezi něž patří rýže, krupice, kukuřice,
jedlé oleje, olejnatá semena či krmivo pro hospodářská zvířata. Pro české dodavatele jsou mezi
zahrnutými komoditami perspektivní především
segmenty veterinárních přípravků pro hospodářská zvířata, inseminačních dávek býků, segmenty
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výživy, krmení a doplňků stravy (80 % výrobních
surovin se dováží) pro domácí a hospodářská zvířata, stájové technologie (ustájení, napáječky),
dezinfekce k ošetření včelstev a následné zpracování včelích produktů (med, vosk, mateří kašička),
či segmenty potravinářských strojů na zpracování
obilovin, rybářských technologií a akvakultury.
V zemědělském sektoru se íránské podniky nevyhnutelně budou zaměřovat na zvyšování výnosnosti půdy, a to jak s pomocí kvalitních umělých
hnojiv, tak především zaváděním energeticky méně
náročných systémů zavlažování, tzv. „pressurized
irrigation systems“. V zemi je kolem 8,5 mil. hektarů farem a sadů, které by takovýmto způsobem
mohly být zavlažovány. Stejně tak jsou vysoce perspektivní oblasti zpracování masa hospodářských
zvířat, konzervace, pasterizace a balení potravin či
zpracování mléčných produktů.

Velvyslanectví ČR v Teheránu
e-mail: commerce_teheran@mzv.cz
www.mzv.cz/teheran
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návaznosti na šíření koronaviru v Izraeli vláda poskytla pomoc izraelské ekonomice ve formě
půjček podnikům a hotovostní injekce do zdravotnického systému. Izrael vstoupil do krize se
silnou ekonomikou (HDP/obyv. cca 45 000 USD) a nízkou nezaměstnaností (cca 4 %) a programem
půjček umožnil zmírnění dopadů pandemie na provoz ekonomiky.
Izraelská ekonomika před koronavirovou pandemií rostla, i když makroekonomické výsledky mírně
zaostaly za očekáváním. Růst reálného HDP v roce 2019 dosáhl hodnoty 3,5 %. V roce 2020 se očekává
zvyšování cen už tak velmi drahých základních potravin i ceny energií (elektřiny a vody). Za posledních
20 let stál Izrael již dvakrát na prahu recese a do krize se dostal z nejlepší možné pozice, s malým nebo
neexistujícím deficitem rozpočtu a klesajícím poměrem zadlužení.
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Izraelská vláda poskytla finanční balíček na podporu ekonomiky, jehož obsah byl rozdělen do čtyř
hlavních částí v hodnotě 700 mld. Kč. První částí je oblast zdravotnictví (112 mld. Kč) na nákupy
materiálu, vybavení, zásoby léků a zlepšení služeb. Druhou částí je záchranná vládní síť asistence
nově nezaměstnaným (175 mld. Kč) – grant pro zaměstnance nad 67 let a OSVČ. Třetí částí je podpora
likvidity podniků (322 mld. Kč) – podnikové granty, dočasné osvobození od daně, půjčky. Čtvrtou částí je
opatření k akceleraci hospodářského růstu po krizi (91 mld. Kč) – strategie pro výstup z krize a urychlení
ekonomického růstu. Opatření ke zlepšení efektivity ekonomiky, plánování infrastrukturních projektů
a další opatření ke stimulaci ekonomiky.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Vzhledem k neexistenci významných ocelářských
provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní. Totéž platí
pro dodávky dopravních prostředků (kromě osobních automobilů například lokomotivy, vagóny,
tramvaje, autobusy) a navazujících komponentů
(kolejnic, signalizačního zařízení). Není příliš
pravděpodobné, že by české firmy mohly vyhrávat celé tendry, to je spíše doména domácích subjektů, zejména pokud jde o stavební práce. Mohou
se však podílet na subdodávkách typu hloubení
tunelů (v Izraeli v zásadě není firma, která by větší
projekty tohoto typu zvládala), dodávky kolejnic,
nových vlaků atd. V roce 2018 jsme se ucházeli
o tendr na dodávku tramvají do Jeruzaléma jako
dodavatel vozidel pro konsorcium firem spolu
s izraelskou, řeckou a americkou společností.
Mezitím byla dostavěna první z osmi linek rychlodráhy (light rail) Tel Aviv – Jeruzalém, jež byla
uvedena do provozu v roce 2019.
V rámci balíčku na podporu ekonomiky
po pandemii COVID-19 plánuje Izrael propagaci
a plánování infrastrukturních projektů zejména
v odvětví dopravy. Bude se jednat o následující
projekty: zřízení 10 integrovaných dopravních
center v centrální části země, nová tramvajová
linka (Blue line) v Jeruzalémě, propojení Horní
Galileje a Jordánského údolí s národní vodovodní sítí, stavba plynovodu ke zvýšení vývozu
zemního plynu do Egypta, investice do drenážní
infrastruktury s cílem zabránit záplavám, akcelerace projektu elektrifikace železnic apod. Tyto
projekty by mohly představovat příležitosti pro
české firmy podílet se na pokrizové hospodářské
obnově Izraele.
▶▶ Energetický průmysl
Odvětví energetiky patří v Izraeli mezi nejrychleji rostoucí. Izrael má nyní více zemního plynu,
než dokáže spotřebovat. Kapacita ložiska Tamar,
z něhož probíhá těžba od roku 2013, dokáže
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z 98 % uspokojit domácí poptávku. Zahájení
těžby zemního plynu z ložiska Tamar se promítlo
zejména do výroby elektrické energie. Na počátku
roku 2020 byla spuštěna těžba z podstatně většího
naleziště Leviathan, jehož výstup bude primárně
určen na vývoz. Zatímco v roce 2010 zajišťovaly
paroplynové elektrárny výrobu 40 % silové elektřiny v Izraeli, v roce 2018 se jednalo již o 70 %.
Izraelská vláda předpokládá, že do roku 2030
vzroste podíl zemního plynu na produkci elektrické energie na 80 %. Vládní plán také počítá
s navýšením podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 17 %. Postupně dojde k poklesu
dominance státem vlastněné elektrárenské společnosti Israel Electric Corporation z pohledu
výroby, otevře se tak prostor pro další soukromé
výrobce a investory.
Z uvedených důvodů patří energetický sektor z pohledu investičních a obchodních příležitostí mezi nejperspektivnější. Jedná se zejména
o výrobní i rozvodné/distribuční části, transformátory, úložiště a záložní systémy, zařízení pro
generování elektrické energie (turbíny, kotle,
chladicí věže), zařízení a technologie pro těžbu,
skladování, zpracování a přepravu zemního
plynu, výstavba a dodávky zařízení a komponentů (roury, armatury, kompresory). Investovat
se perspektivně bude do rozvodných technologií,
zařízení na zpracování plynu (CNG, možná zkapalnění) či jeho uskladňování. Obdobné bude
vzhledem k rostoucímu podílu obnovitelných
zdrojů (zejm. fotovoltaických) platit i u elektrické distribuční sítě.
▶▶ ICT
Izrael se řadí mezi státy s největším podílem investic do oblasti R&D vzhledem k HDP na světě –
ročně investuje okolo 4,8 % svého HDP do civilního R&D, přičemž téměř 85 % těchto investic
pochází z privátní sféry. Izraeli se přezdívá také
„Start-up Nation“, neboť v zemi funguje okolo
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6 400 aktivních start-upů v různých stadiích
vývoje (Seed, A round, B round, C round), sídlí
v ní na 375 vývojových center nadnárodních
korporací včetně gigantů jako Intel či PayPal
a působí na 490 soukromých Venture Capital
fondů. Nejvíce investic proudí do sektoru ICT
& Software development, v jehož rámci se zvyšuje podíl investic zejména do start-upů, které
se zaměřují na oblast kybernetické bezpečnosti,
umělé inteligence, analýzu tzv. big dat, internet
věcí (IoT) a fin-tech nástroje. Narůstá počet start-upů v segmentech Průmyslu 4.0, umělé inteligence, virtuální reality a technologií block-chain.
Z dalších sektorů se rozvíjí také oblast přírodních
věd, zejména v segmentu e-health a analýz velkých objemů zdravotnických dat (mj. také v souvislosti s COVID-19). Rychle narůstá také počet
firem v oblasti tzv. smart mobility.
Příležitost pro české firmy existuje také v oblasti
aplikovaného výzkumu. Technologická agentura
ČR ve spolupráci s Izraelskou inovační autoritou
vyhlašuje od roku 2018 každoročně (zpravidla
v květnu) veřejnou soutěž pro podávání společných projektů v rámci programu mezinárodní
spolupráce DELTA. Program umožňuje českým
a izraelským firmám podávat společné projektové
žádosti v aplikovaném výzkumu.
▶▶ Obranný průmysl
Izrael je jedním z největších vývozců obranných
a bezpečnostních technologií na světě. Pro české
výrobce je spolupráce s izraelským zbrojním
průmyslem velkou výzvou a zároveň příležitostí,
zejména pak u technologií s vysokou přidanou
hodnotou. Mimo v současnosti realizovaných subdodávkách je další možností spolupráce na třetích
trzích, kde se jedna či druhá strana z různých
důvodů obtížněji prosazuje.

Izrael současně patří mezi největší dovozce
vojenského materiálu. Izraelské výdaje na obranu
představují cca 17 mld. USD ročně, z čehož
3 mld. USD (cca 18 %) představuje přímá podpora
Spojených států, využívaná především na strategické nákupy špičkové vojenské techniky z USA.
Do budoucna má rozpočet na akvizice vojenské
techniky dále růst. Zároveň Izrael každoročně pořizuje další bezpečnostní technologie nevojenského
charakteru, tato položka aktuálně představuje cca
550 mil. USD a očekává se rovněž její postupné
navyšování. Exportní potenciál pro české výrobce
však i bez započtení těchto v zásadě na jednu
zemi vázaných dovozů zůstává enormní. Pokud se
podaří zrealizovat nasmlouvané dodávky, budou
mezi hlavními vývozními položkami vojenského
materiálu z ČR do Izraele především nákladní
vozidla, zobrazovací průzkumná zařízení, velkorážové, malorážové zbraně a náboje. Perspektivu
mají také kybernetické obranné technologie
a specializovaný software.
České zbrojařské firmy mají příležitost s izraelskými subjekty také navázat strategická partnerství, jak při vývoji nových komplexních obranných systémů, tak ve výše zmiňovaném přístupu
na třetí trhy, na nichž má jedna ze stran silnější
postavení. Spolupráce se špičkovými izraelskými
firmami nezřídka posouvá české firmy na vyšší
technologickou úroveň a tím posiluje jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Významný potenciál je do budoucna možné spatřovat také v oblasti
transferu know-how v kooperačních projektech
na společných trzích.

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu
e-mail: commerce_telaviv@mzv.cz
www.mzv.cz/telaviv
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Japonsko

J

aponsko se nacházelo na pokraji technické recese již nějakou dobu před nástupem koronavirové
pandemie. Japonská vláda totiž v říjnu 2019 uskutečnila dlouho odkládané, nicméně z makroekonomického hlediska nezbytné zvýšení spotřební daně (Sales Tax) z 8 % na 10 %, které vyvolalo mocné
předzásobení domácností i privátního sektoru. V součtu s následky několika tajfunů, které Japonsko
postihly na podzim 2019, a s poklesem japonského exportu do Číny a USA v důsledku zavedení protekcionistických opatření, byl výsledným efektem ekonomický propad za 4. čtvrtletí 2019 o 7 %.
Pandemie a s ní související odklad letních olympijských her v Tokiu 2020 na rok 2021 pak způsobila
pokles HDP o 3,4 % za první čtvrtletí roku 2020 a očekávaný pokles výkonu třetí největší ekonomiky
světa o 21 % ve čtvrtletí druhém.

Ukazatel
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S cílem zmírnění dopadů koronavirové krize na japonskou ekonomiku přijala vláda premiéra Shinza
Abeho krizový balíček, zahrnující výdaje v celkové výši cca 1,1 bil. USD, a aktuálně plánuje předložení již
druhého rozpočtového dodatku ve výši dalších 950 mld. USD, což v součtu odpovídá téměř 40 % hodnoty
japonského HDP. Uvedená částka v sobě sice zahrnuje jak přímou státní podporu, tak opatření přijatá
v souladu s vládou na úrovni municipalit, finančních institucí a privátního sektoru, přesto však jde
o rekordně objemný stimulační balíček. Podpora je určena jak malým a středním firmám, tak velkým
podnikům z klíčových výrobních sektorů, jako jsou automobilový, letecký nebo ocelářský průmysl. Jde
například o poskytnutí podřízených půjček prostřednictvím státních institucí, jako je Development
Bank of Japan nebo Japan Finance Corporation.
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Téměř dvouměsíční nouzový stav, který japonská vláda vyhlásila na počátku dubna 2020, způsobil
pokles celkové ekonomické aktivity Japonska až o 20 % a řada firem se tak ocitla na pokraji bankrotu.
Záchrana pracovních míst a související podpora místních domácností, jejichž tradičně vysoká míra
spotřeby patří k základním stavebním kamenům japonského hospodářství, se tak stala jednou z hlavních
priorit japonské vlády.
Japonská centrální banka (Bank of Japan) taktéž rozšiřuje své aktivity na podporu ekonomiky
a na programy garantovaných půjček a nákupů podnikových dluhopisů a cenných papírů celkově
vyčlenila již cca 700 mld. USD. Pokud jde o mezinárodní přesah krize, japonská vláda v rámci krizového
balíčku například vyhradila celých 2,5 mld. USD pro podporu přenosu důležitých výrobních operací
japonských firem z Číny zpět do Japonska, nebo alespoň do zemí jihovýchodní Asie. Hlavním cílem
tohoto opatření je snížení extrémní závislosti na Číně, která se v podmínkách „koronavirového“ omezení
výroby ukázala jako velmi nevýhodná, a to zejména u strategických výrob.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

K hlavním příležitostem, které se z pohledu příležitostí českých firem ve vztahu k Japonsku aktuálně
jeví, lze zařadit příležitosti ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru, v energetice a také v oblasti
ICT a zábavního průmyslu.
▶▶ Energetický průmysl

▶▶ ICT

Oblast energetiky je pro příležitosti v Japonsku perspektivní dlouhodobě. Japonsko má velmi omezené
surovinové zdroje a po odstavení většiny jaderných
elektráren následkem havárie ve Fukušimě v roce
2011 výrazně stoupl zájem japonské vlády o podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Jednou
z dlouhodobě perspektivních možností, na níž se
již řadu let aktivně účastní české firmy, je rozvoj
vodní energetiky, neboť vzhledem k hornatému
terénu a velkému počtu řek a kanálů je Japonsko
ideálním místem pro výstavbu malých a středních
vodních elektráren. Vláda také investuje nemalé
prostředky do výzkumu a praktického uplatnění
vodíkových technologií, v nichž Japonsko spatřuje
velkou budoucnost.
Vzhledem k odstraňování důsledků výše zmíněné havárie ve Fukušimě, které potrvá několik
desítek let, existuje i nadále také velká poptávka
po technologiích na odstraňování jaderné kontaminace a technologiích na další zvyšování
bezpečnosti elektráren.

Jako ve všech ostatních vyspělých ekonomikách, i v případě Japonska platí, že míra využití
informačních technologií ve společnosti je velmi
vysoká. Vyhlášený stav nouze, který většinu
Japonců na téměř dva měsíce roku 2020 přiměl
k přechodu na intenzivní on-line provoz, tuto skutečnost pouze podtrhl a zvýšil potřebu kvalitního
a spolehlivého zajištění obecných IT technologií,
jako je kybernetická bezpečnost, zpracování velkého množství dat, monitoring sítí nebo kvalitní
lokalizační a překladatelské programy.
Přechod velkého množství firem na alespoň
částečný provoz typu home office pak vyvolal
velkou poptávku po digitalizaci dokumentů,
rozvoji systému on-line plateb a urychlení příprav na tzv. „digitální jen“, který by měl spočívat v propojení systémů bezhotovostních plateb,
nezávisle poskytovaných v současnosti několika
různými institucemi (zejm. komerční banky, provozovatelé městské hromadné dopravy a mobilní
operátoři).
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K dalším perspektivním odvětvím ICT, které
vyjdou z aktuální krize posíleny, pak lze zařadit
také oblast internetu věcí, umělé inteligence nebo
efektivního řízení municipalit a jejich kompletní
infrastruktury (tzv. „smart cities“).
▶▶ Zábava a volný čas
Herní průmysl byl již před koronavirovou krizí
jedním z nejrychleji rostoucích sektorů světové
ekonomiky. V Japonsku jsou počítačové hry velmi
populární a v období nouzového stavu zaznamenaly další nárůst využití. Japonský trh herního
průmyslu o velikosti téměř 15 mld. USD je po USA
a Číně třetí největší trh na světě.
Z tohoto segmentu pak nejrychleji roste
oblast mobilních her, která v roce 2020 činí již
6,5 mld. USD a s ohledem na postupné zdokonalování výkonných mobilních telefonů se očekává
její další strmý růst. Japonsko navíc dlouhodobě
patří k zemím, které udávají trend ve vývoji
a budoucím zaměření tohoto odvětví – místní
firmy jako Nintendo, SEGA nebo Sony/Playstation
patří k ikonám herního průmyslu.
Česká republika má v tomto sektoru dlouhodobě velmi silnou pozici, herní studia jako například Warhorse Studios, Bohemia Interactive,
Amanita Design, Beat Games nebo DIVR Labs
zaznamenala světový úspěch s mnoha herními
tituly a většina z nich již úspěšně vstoupila
i na japonský trh.
K příležitostem pro úspěch na japonském trhu
pak kromě videoher také patří velmi rozšířený
segment edukativních her, simulátorů pro praktický výcvik i pro zábavu nebo her zaměřených
na amatérskou uměleckou tvorbu (videa, hudba,
design, kresby apod.), které jsou v Japonsku také
populární a rozšířené.
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▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Stárnoucí populace a pověstná japonská dlouhověkost kladou značné nároky na zdravotní péči
a její finanční i personální zajištění. Tradiční příklon Japonska k moderním technologiím a zejména
k robotice vytváří potenciál pro české firmy v oblasti
specializovaných lékařských přístrojů, digitální
technologie nebo diagnostických přístrojů, včetně
zařízení schopných pacienta průběžně monitorovat,
aniž by byl připoután na lůžko, a v případě potřeby
přivolat pomoc, nebo robotických řešení, jež mohou
přispět k mobilitě klientů či jakkoliv usnadnit práci
pečovatelům a zdravotnickému personálu.
V době nejpřísnějších koronavirových omezení
se v léčebných nebo pečovatelských zařízeních
pro seniory například velice osvědčili humanoidní
roboti, a to nejen v roli „podavačů“ různých léků
nebo pomůcek, ale i jako náhradní společníci, kteří
pacientům nahrazovali omezený styk s nejbližšími. Využití robotiky se v japonském zdravotnictví
bude i na základě podobných zkušeností nadále
nepochybně zvyšovat. Pro české firmy a výzkumné
instituce přinese postkoronavirová éra nárůst příležitostí v oblasti dodávek nebo společného výzkumu
a vývoje v oblasti zdravotnických pomůcek, lékařských a diagnostických přístrojů a vybavení nemocnic, případně při vývoji a testování léků a vakcín.
Samostatnou kapitolou, kde se farmaceutický
průmysl organicky mísí s oblastí ICT, je pak plánovaný rozvoj tzv. „Smart laboratories“ pro automatizaci, zintenzivnění a urychlení výzkumu za využití
umělé inteligence, IoT a robotiky.

Velvyslanectví ČR v Tokiu
e-mail: commerce_tokyo@mzv.cz
www.mzv.cz/tokyo
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Jordánsko

J

ordánská vláda od začátku krize COVID-19 zvolila velmi striktní a restriktivní přístup. Byl vyhlášen
nouzový stav, silně omezen pohyb osob, včetně absolutních zákazů vycházení o víkendech. Kromě
strategických provozů byly zastaveny průmyslové, obchodní a finanční podniky či instituce. Ekonomika
poklesla, vláda dotovala ze svých zdrojů řadu nákladů (vizte níže). Tyto mimořádné výdaje silně ovlivní
již tak zadluženou ekonomiku, kde státní dluh před krizí představoval 96 % HDP. Určitou výhodou byl
pro Jordánsko pokles cen ropy, který snížil náklady na energie v zemi. Vláda též bude čerpat z dohody
o půjčce ve výši 1,3 mld. USD na příští čtyři roky, která byla v lednu 2020 podepsaná s MMF se zaměřením
na fiskální stabilitu, tvorbu pracovních míst a sociální výdaje. V souvislosti s krizí poskytla v květnu
2020 půjčku také EU, a to ve výši 200 mil. EUR.
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Zdroj: EIU, IMF

Jordánská vláda přistoupila bez odkladů k sérii opatření proti pandemické krizi v ekonomické oblasti.
Ve finanční oblasti vláda snížila sazby půjček, navýšila disponibilní likviditu bank, zavedla přísnější
kontrolu. V oblasti přímé podpory firmám vláda dotovala mzdy, snížila placení sociálního pojištění,
zavedla dotace na půjčky, nabídla zvýšení likvidity, záruky a odklad splátek dřívějších půjček. Jordánská
vláda hradí všechny nové půjčky přijaté soukromým sektorem na výplatu mezd a do zemědělství poskytla
půjčky bez úroků. Vláda poskytuje bezúročné půjčky firmám, které splňují strategické požadavky.
Zavedla zvýhodněné programy pro MSP, dočasné kontroly cen, opatření k usnadnění exportu. V oblasti
podpory jednotlivců a sociálních benefitů zavedla možnost (sebe) zaměstnání, podporu k výplatám
důchodů, odklad placení nákladů domácností, rozšířila délku placení nemocenské, navýšila benefity
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pro nezaměstnané, zavedla možnost placených veřejných prací, zvýšení příspěvků na zdravotní
náklady a přímou finanční podporu 200 tis. nejchudším rodinám. Společnosti, které byly zasaženy
krizí a nemohly platit svým zaměstnancům, dostaly od expertů „Social Security Corporation“ návrh
řešení, jak řešit ztráty. Dosavadní pomoc vlády postižené ekonomice se pohybuje kolem 2,5–3,0 % z HDP.
V souvislosti s pandemií došlo však ke krizi ekonomiky, protože většina příjmů pochází z daní a výběr
daní během krize dosáhl třetinu obvyklé hodnoty. V důsledku situace nezaměstnanost stoupne
minimálně přes 22 %. Ministerstvo financí vyčíslilo ztráty ekonomiky přibližně na 115 mil. USD denně.
V důsledku celosvětového hospodářského poklesu způsobeného COVID-19 se očekává, že zablokování
hospodářských odvětví od poloviny března 2020 spolu s opatřeními daňových úlev, výplatami podpor
pro podniky či jednotlivce a ostatními opatřeními přinese pokles výběru vládních příjmů a silně zvýší
schodek veřejných financí. Očekává se schodek státního rozpočtu přibližně 3,2 mld. jordánských dinárů
(4,5 mld. USD), tj. 10 % HDP. Dle odhadu jordánské centrální banky dojde za rok 2020 ke snížení růstu
HDP o 3,5 %. Organizace „Fitch Ratings Agency“ uvedla rating Jordánska na stupni „BB–“ a revidovala
výhled ze stabilního na negativní.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
Významnou oblastí sektoru je solární energetika.
Jordánsko má více než 330 slunečných dnů ročně
a plánuje zvýšit podíl solární energetiky v energetickém mixu na 10 %. Pro daný záměr existuje
legislativní a institucionární struktura. Investice
se uskutečňují na úrovni státu i v soukromé sféře.
Požadavky na dodávky solárních i klasických energetických zařízení jsou trvale aktuální. Webové
stránky jordánského Ministerstva pro energetiku
a minerální zdroje (www.memr.gov.jo) publikují
jednorázové tendry, jakož i projekty dlouhodobé
realizace, například projekt výstavby malých vodních elektráren na trase přivaděče vody z Rudého
do Mrtvého moře.
MEMR publikovalo „National Energy Efficiency Action Plan 2017–2020 (NEEAP)“. tj. akční plán
ke zvýšení energetické účinnosti, zajištění zdrojů
energie při nejnižších možných nákladech, zvýšení
energetické účinnosti a úspornosti ve spotřebě
energie. Těchto cílů se má dosáhnout například
nahrazením žárovek úspornými žárovkami LED
v rezidenčních oblastech, vybavením střech
stávajících budov tepelnou izolací, dodávka-
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mi účinné tepelné izolace při výstavbě nových
rezidenčních objektů, nahrazením neónových
svítidel zářivkami s nízkou spotřebou. Jedná se
o exportní příležitosti pro české firmy, které budou
aktuální po skončení krize COVID-19.
▶▶ ICT
Cílem jordánského průmyslu a státní administrativy
je sledovat moderní trendy v průmyslu informatiky
a komunikačních technologií a zavádět je do praxe.
Vedle digitalizace výrobních procesů a bankovního
sektoru je v přípravě digitalizace státní správy. Tato
skutečnost je příležitostí pro české firmy v oboru
ICT. Podrobnosti lze najít na webových stránkách
Ministerstva pro informační a komunikační technologie (www.modee.gov.jo).
▶▶ Stavební průmysl
V Jordánsku existuje řada místních i zahraničních
stavebních firem, které po skončení COVID-19
obnoví činnost. Většina firem je registrována
v Jordánské komoře stavebních dodavatelů
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(www.JCCA.org.jo), která má 2 400 členů. Místní
stavební firmy projevily zájem o spolupráci, např.
o technologie výroby tvárnic, stavebních prvků
a zpracování stavebních demoličních hmot.
Českým firmám lze doporučit kontaktovat s nabídkami JCCA na e-mail azmizurigat@jcca.com.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Jordánsko bude potřebovat vybavení nemocnic,
a to zařízení i přístroje operačního i neoperačního
charakteru. Zdravotnictví a farmaceutický průmysl představují podíl HDP 8,6 %, který dle předpokladu bude nadále udržován spolu se zdravotní
turistikou z okolních zemí, kterou Jordánsko svou
lékařskou kapacitou a infrastrukturou zabezpečuje. Pro české firmy se nabízejí možnosti dodávat do soukromého i vojenského medicínského
sektoru nejen léčiva, ale i zdravotnický materiál
a techniku. Je vhodné sledovat tendry vyhlašované na stránkách Ministerstva zdravotnictví
(www.moh.gov.jo).

©©

Konkrétní plány ministerstva po COVID-19
zahrnují rozšíření nemocnic nákupem nemocničních lůžek a monitorů pacientů, zejména pro JIP.
Budou potřebné infuzní pumpy, injekční pumpy,
ventilátory pro JIP, dále dezinfekční tunely pro
ministerstva, nákupní střediska, mešity apod.
Bude poptávka po dezinfekčních materiálech
ve všech odvětvích, včetně nemocnic a škol, protože Jordánsko vyrábí pouze základní materiál.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Perspektivní je výhled v železniční a kolejové
dopravě. Jordánsko má ambiciózní plány na propojení saúdskoarabské železniční sítě přes své území
s železniční infrastrukturou u Středozemního moře,
u kterých po epidemii COVID-19 dojde k časovému
odkladu, ale budou realizovány. Podrobnosti lze získat na webových stránkách Ministerstva dopravy
(www.mot.jo). Existuje poptávka na 500 ks plošinových nákladních vagónů pro železniční společnost
v Aqabě (www.arc.gov.jo).

Investice – Jordánská
investiční komise

Jordánská instituce JIC (www.jic.gov.jo) po skončení krize COVID-19 nabízí investiční příležitosti v následujících odvětvích: zemědělství, průmysl, zdravotnictví, výroba zdravotnických zařízení, ICT. V důsledku krize
JIC zavedla používání on-line technik při propagaci Jordánska a k prezentaci investičních nabídek investorů.
Elektronicky lze vyhodnotit aktuální investiční příležitosti a rozpracovat spolupráci s potenciálními místními
partnery (on-line semináře s cílenými společnostmi s možností založení společných podniků v Jordánsku).
JIC zahájila též digitální marketing, kterým zahraniční společnosti mohou nalézt místního partnera.

Velvyslanectví ČR v Ammánu
e-mail: amman@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/amman
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Kambodža

P

oprvé od 80. let hrozí pokles ekonomiky, která je silně závislá na zahraničním obchodu. Výpadky
ve fungování globálních dodavatelských řetězců a celosvětový pokles odbytu proto mají
na kambodžskou ekonomiku negativní multiplikační efekt. Nejvíce byly zasaženy klíčové sektory
tažené vnější poptávkou – textilní průmysl, stavebnictví a cestovní ruch. Hrozí růst nezaměstnanosti
a snížení příjmů do státního rozpočtu. Závislost země na rozvojové spolupráci, uvěrové a grantové
pomoci se prohloubí. Pokud by došlo s účinností k srpnu 2020 k částečné suspenzi obchodních
preferencí EBA (Everything but Arms) ze strany EU, mohlo by to ekonomickou situaci a předpověď
nadále zhoršit.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

7,5

6,9

0,9

5,9

6,3

HDP na obyvatele (tis. USD)

1,5

1,6

1,6

1,8

—

Míra inflace (%)

1,6

1,9

1,5

2,1

2,3

—

—

—

—

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–3,0

–4,2

–5,4

–5,4

–5,1

Populace (mil.)

16,2

16,5

16,7

16,9

—

110/140

106/141

—

—

—

6/7

6/7

6/7

—

—
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Vývoj HDP (meziročně, %)
7,5

6,9

4,5
3,6

3,7
2,9

5,9
5,9
5,4
0,9

2019
2019

2020
2020

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
2018
2018

Kambodža

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

K řešení pandemie vyčlenila kambodžská vláda ze svých rezerv a po škrtech nezbytných výdajů
v letošním rozpočtu 800 mil. USD (3,2 % HDP), nicméně počítá s alokací až 2 mld. USD, pokud by
pandemie trvala více než půl roku. Rezervy jsou určeny na financování zdravotnických opatření,
sociálně-ekonomické stimuly pro nejvíce zasažené podniky v textilním průmyslu, cestovním ruchu
a letecké dopravě (formou daňových úlev) a kurzarbeitu. Vláda kromě toho zřídila mimořádný
fond 50 mil. USD určený na nízkoúročené půjčky pro malé a střední podniky v zemědělském
a potravinářském průmyslu. Byla přijata mimořádná opatření usnadňující obchod a logistiku pro
firmy ve zvláštních ekonomických zónách a na pozemních hranicích.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Je nutné se připravit na riziko odkládání vládních nákupů, dočasné snížení investičních aktivit ze strany
státu i soukromých subjektů a odkládání větších projektů formou dodávek na klíč. Příležitosti lze naopak
hledat v menších, samostatně iniciovaných B2B projektech. Na B2G úrovni může pandemie vyvolat zájem
na zlepšení fungování zdravotnického systému a vybavení ve veřejném zdravotnictví. České firmy mohou
kromě toho využívat nástroje zahraniční rozvojové spolupráce ČR, kde sektory zdravotnictví a vody
a sanitace jsou prioritními obory. Zapojovat se též lze do výzev a tendrů mezinárodních organizací. V dlouhodobém horizontu by nepříznivé ekonomické dopady mohly Kambodžu motivovat ke zlepšení regulatorního prostředí, podmínek fungování zahraničních investorů a k nezbytné diverzifikaci ekonomiky.
▶▶ Energetický průmysl
Kambodža v posledním období obrací svoji pozornost k dříve zcela opomíjené fotovoltaice, která
byla identifikována jako perspektivně zajímavé
odvětví i pro menší investice. Časté výpadky
proudu mohou být předpokladem pro dodávky
záložních generátorů (a spojených technologií),
které jsou všude v zemi běžně využívány. V rámci
energetického mixu nicméně Kambodža nehodlá
do budoucna spoléhat pouze na obnovitelné zdroje
a soukromí investoři se formou joint-ventures
pouštějí do nových projektů výstavby uhelných
elektráren. V této souvislosti vláda v březnu 2020
identifikovala čtyři potenciální lokality vhodné
pro licence na průzkum a těžbu uhlí v severní části
země. Ve všech uvedených případech je nezbytná
spolupráce s investory infrastrukturních projektů
a případné subdodávky.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Příležitosti pro uplatnění nabízejí hlavně menší
projekty s využitelností inovativních a cenově
nenáročných řešení (mobilní úpravny vody, kořenové čističky ad.). Nedostatečný kapitál veřejného sektoru na realizaci projektů lze v některých případech překlenout nástroji zahraniční
rozvojové spolupráce ČR. Firmy se mohou uplatnit také jako dodavatelé pro místní neziskový
sektor s přístupem k vlastnímu financování.
Kromě toho lze identifikovat možnosti cestou
subdodávek pro velké projekty typu úpraven

vody financovaných EIB, francouzskou AFD nebo
Asijskou rozvojovou bankou.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemie potvrdila, že kambodžské zdravotnictví je nadále nedostatečně připraveno čelit
rozsáhlým zdravotním rizikům a vyššímu počtu
nakažených. Přestože akutní zvýšenou poptávku
po základních zdravotnických a ochranných
pomůckách částečně pokryly humanitární
dodávky donorů, problémy s nedostatečným
technologickým vybavením a nízkými kapacitami pro plošné testování obyvatel zasáhly celý
zdravotnický systém. Zdravotní péče kromě toho
dlouhodobě postrádá důvěru veřejnosti právě
kvůli vybavení veřejných nemocnic a nízké kvalifikaci personálu pro složitější zákroky. Pandemie
COVID-19 prokázala nezbytnost investic do vybavení zdravotnických zařízení (přístroje, lůžka,
nástroje a další pomůcky pro rutinní i složitější
zákroky).
Ve veřejných nemocnicích rovněž chybějí
zkušenosti personálu provozovat a pravidelně
opravovat nově instalované a technologicky
náročné vybavení. V rámci dodávek lze využívat
i některé rozvojové nástroje s možností zaměřit se
na nemocnice, kde již Česko v této prioritně indikované oblasti bilaterální rozvojové spolupráce
působí. Ambicí by mělo být hledat v návaznosti
na aktuální potřeby příležitosti i mimo rámec naší
zahraniční rozvojové spolupráce.
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▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

▶▶ Zpracovatelský průmysl

Podstatnou slabinou kambodžského zemědělství
nadále zůstává nízká konkurenceschopnost pěstitelů a přílišná závislost na prvovýrobě s nedostatečně rozvinutým agrobyznysem a zpracovatelským průmyslem. Moderní zemědělské metody
a technika chybějí zejména malým a středním
podnikům. Na jejich podporu je určen nový fond
50 mil. USD, který v rámci protipandemických
opatření vláda svěřila do správy státní Agricultural
Rural Development Bank.
Nízkoúročené úvěry jsou určeny na rozšíření podnikání nebo pořízení nových technologií a nabízejí přibližně o 3 procentní body
nižší úrok než obdobné produkty komerčních
bank. Zatímco tyto půjčky se zaměřují výhradně
na domácí podniky, větší iniciativa státu snížit
sektorové bariéry může rozhýbat subdodavatelský trh s technologiemi. Uplatnění by tak zde
mohli nalézt zejména vývozci nabízející mikro
a mini řešení jak pro samotné zemědělství,
tak i odvětví zpracování zemědělské produkce
a potravinářství.

Útlum ekonomických aktivit a obavy nad dalším
ekonomickým vývojem oživily debaty o nezbytnosti diverzifikace kambodžského hospodářství.
Pandemie zvýraznila charakter nízké odolnosti a udržitelnosti ekonomiky a rovněž poukázala na riziko
značné závislosti na dodávkách z Číny a dalších
asijských zemí. Klíčové je proto snížení závislosti
na vývozu produktů s nízkou přidanou hodnotou
a zemědělské prvovýrobě větším rozvojem zpracovatelských odvětví, a to prakticky ve všech sférách
kambodžské ekonomiky, kde chybějí moderní zpracovatelské technologie a technologické know-how.
Nelze vyloučit úsilí o větší diverzifikaci zahraniční
poptávky. Ve středně až dlouhodobém horizontu
může být poptávka po výstavbě zpracovatelských
kapacit, transferu technologií a expertízách.
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Velvyslanectví ČR v Phnompenhu
e-mail: commerce_Phnompenh@mzv.cz
www.mzv.cz/phnompenh
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Kazachstán

K

oronavirová pandemie zasáhla Kazachstán až v polovině března 2020. Předchozí solidní růst
ekonomiky vystřídá pokles, ovšem nejsilnějším dopadem je prudké zvýšení deficitu státního
rozpočtu, kde se letos odhaduje schodek ve výši 3,5 % HDP. Bez započtení převodů z Národního
fondu, kde se koncentrují příjmy z těžby ropy, dosáhne schodek 10,8 % HDP. Současně dochází
k prudkému snížení příjmů z těžby ropy, což vyústí k razantní zmenšení finančních rezerv státu.
Devalvace místní měny přispívá k inflačním tlakům, které vedou ke zrychlení inflace, odhaduje se,
že ta se přiblíží k 10 %.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

4,1

4,5

–3,2

2,6

4,6

HDP na obyvatele (tis. USD)

9,5

9,4

8,5

9,2

—

Míra inflace (%)

5,3

5,4

7,6

5,7

5,1

Nezaměstnanost (%)

4,9

4,8

6,1

5,6

4,7

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–0,2

–6,5

–10,1

–6,1

–6,4

Populace (mil.)

18,3

18,6

18,8

19,0

—

59/140

55/141

—

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

5,4
3,7
2,9

11 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

5,9
5,4

Kazachstán

2,6

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–3,2
–4,9
2018
2018

33 %

55,5 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
4,1
3,6

4%

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Na podporu ekonomiky vyčlenil Kazachstán částku v rozsahu zhruba 7,7 % HDP. Bylo oznámeno přes
120 různých opatření. Vedle financování infrastrukturních projektů budou tyto zdroje zejména zacíleny
na podporu poskytování nízkoúročených půjček pro podnikatele. Byla zavedena řada daňových úlev,
a to jak přechodných (včetně dočasného snížení DPH na potraviny, doložení splatnosti daní atd.), tak
trvalých, které jsou většinou zacílené na nejvíce postižené sektory. Z hlediska příjmové strany státního
rozpočtu byl avizován přechod na progresivní daňovou sazbu u daně z příjmů. MF Kazachstánu avizovalo
zahraniční půjčku v rozsahu 2 % HDP.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ ICT
V lednu 2020 začala realizace projektu Smart
Bridge, která má vytvořit integrovanou platformu
pro informační systémy státního i soukromého
sektoru. Dosud bylo autorizováno 175 právnických osob, z toho 35 úřadů, 12 komerčních
bank, 15 státních podniků a 113 soukromých
společností. Nyní dochází k rozšíření tohoto
projektu, předseda KZ vlády vydal pokyn k přechodu na on-line formát všech státních služeb
obyvatelstvu a podnikatelům do konce roku
2020 a následně efektivně integrovat činnost
na ústřední a místní úrovni.
Na místní úrovni se mají využívat centrální
elektronické platformy, jako je dokument o zdravotním stavu obyvatele, burza práce, úhrady
veřejné dopravy, to vše s využitím standardů
zavedených v hlavním městě. Proběhne přeformátování e-governmentu a státního programu
„Digitální Kazachstán“, integrace 166 informačních systémů státních orgánů a do konce roku
2020 zvýšení podílu automatizace státních služeb
z 80 na 90 %. Plánuje se vytvoření jednotného státního katastru nemovitostí a přechod na elektronický formát u evidence a regulace práv nakládání
s pozemky.
Současná krize prokázala také nedostatečnou
kapacitu přenosu dat, což zdržovalo on-line výuku
KZ žáků a vedlo k řadě výpadků. Převedení části
KZ státní správy na home office během výjimečného stavu a následných plošných karanténních
opatření vyjevilo urgentní potřebu zvýšení kybernetické bezpečnosti.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry
Krize prokázala, že stávající výrobní a importní
kapacity Kazachstánu v takto vyhrocené situaci
nejsou dostatečné. To se týká především základního zdravotnického materiálu, léků a pokročilých lékařských technologií.
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Kazašští farmaceutičtí výrobci v současné
době produkují až 800 druhů léčiv v hodnotě
cca 101,6 mil. USD. Zbytek představuje import
ze zahraničí. Za první tři čtvrtletí roku 2019
Kazachstán importoval 19,5 tisíce tun medikamentů v hodnotě 637,3 mil. USD. Dvě třetiny
hodnotového objemu léčiv se importují z Evropy
(především Německa, Francie a Itálie), kdežto
dle fyzických objemů je každý třetí lék dovezen z Ruska. Celkem největší importéři léčiv
do Kazachstánu – Německo, Rusko, Indie a Francie
– představují 44 % veškerého dovozu. Ze statistických dat plyne, že import kvalitních evropských
léčiv je v Kazachstánu populární. České léky též
mohou nabídnout dobrou kvalitu za nižší cenu,
avšak problémem může být certifikace a, zcela
nezanedbatelně, politický nátlak. Že mají české
firmy na místním trhu vybudované dobré výchozí
pozice dokazuje fakt, že vloni dosáhl vývoz léčiv
z ČR do Kazachstánu hodnoty téměř 10 mil. USD.
Sektor lékařských technologií je zřejmě nejhůře zastoupený sektor v kazašské výrobě, který
skýtá nejvíce možností pro export českých firem.
Příkladem je existence jediného výrobce plicních
ventilátorů, který se navíc zaměřuje především
na produkci výrobků pro letecký průmysl a vojenské výstroje, doplňkově též vyrábí cca 20 ks přístrojů UPV měsíčně. Nyní na pokyn vedení země
zvyšuje výrobu na 50 ks měsíčně a plánuje jít až
na 500 ks měsíčně. Z hlediska státní podpory
je možné očekávat prioritu u projektů na vývoj
a výrobu kvalitních zdravotnických materiálů,
pečlivější výběr farmaceutických importérů či
zvýšený import a následný tlak na společnou
výrobu zdravotnických technologií.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Kazachstán je země se značným potenciálem
svého zemědělství. Přesto je však u řady potravin
závislý na dovozech. V současnosti zesilují snahy
o zvýšení soběstačnosti. S ohledem na významnou
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roli státu v místní ekonomice závisí exportní perspektivy do značné míry na výsledné podobě
státní politiky podpory, která bude přijata během
následujících 2 let.
Aktuální program rozvoje masného skotu
a oborový program mléčného skotu do roku 2027
vytvářejí stálou poptávku po dovozu plemenného
skotu masného, mléčného a maso-mléčného
využití v celkovém počtu jednoho milionu kusů.
To vytváří významnou poptávku po českém plemenném skotu, jejíž využití je podmíněno odstraněním současného de facto zákazu dovozu skotu
z ČR. K vyřešení problémů plemenné transformace skotu budou vyžadovány pokročilé zkušenosti s umělým oplodněním. Nízká úroveň kvality
chovné drůbeže v zemi vytváří poptávku po dovozu
inkubačních vajec brojlerů. Rozvoj zahradnictví
v Kazachstánu v principu závisí na importu kvalitního sadebního materiálu (sazenice), přičemž
podíl dovozu některých plodů ovocných a ořechových kultur dosahuje 90 %.
Zvýšení stavu skotu a drůbeže bude potřebovat rozšíření existujících a výstavbu nových farem.
Nové prostory budou vyžadovat nové vybavení
a zařízení pro ustájení, napájení a krmení, dojírny
atd. Zvýší se potřeba veterinárních léčiv a vakcín,
které se dovážejí ve značných objemech, mimo jiné
také z ČR. Dalším efektem bude nárůst potřeby
krmiva, jak vyráběného na místě, tak i dováženého
nosně ve formě premixů a přísad. Zvýšení krmné
základny bude přímo záviset na použitých technologiích pro pěstování krmných plodin, množství
použitých hnojiv a zemědělské technice. Současný
stav zemědělského zařízení v zemi, nedostatek
vlastního strojírenství a tlak státu k nárůstu obdělávané půdy v nadcházejících letech bude nutně
vyžadovat značné změny ve strojovém parku

určeném ke zpracování půdy a traktorů. V tomto
případě je nutné vzít v úvahu specifické předpoklady pro lokalizaci výroby podobného zařízení
v Kazachstánu. Vládou plánovaná produkce
konečných rostlinných a živočišných produktů
pro vývozní účely předpokládá zvýšení kapacit,
což bude vyžadovat efektivní zařízení pro průmyslové zpracování potravin, včetně linek pro stáčení
a balení.
Sortiment potravinářských výrobků dosud
vyvážených z ČR do Kazachstánu se krystalizoval
v důsledku specifik a omezení kazašského zemědělství, ať již jde o geografická (pivo, minerální
voda), půdně-klimatická (slad, chmel, mák) nebo
technologická specifika (škroby, potravinářské
příchutě). Perspektivním je vývoz dětské výživy
(náhrada mléka, přikrmování, dietní a léčebná
výživa), protože ta se v zemi v balené formě
nevyrábí, a tudíž postrádá dlouhodobou trvanlivost. Stejně tak existuje potřeba v krmivech pro
domácí zvířata, zejména kočky a psy, kde závislost
na dovozu dosahuje 99 %. U supermarketů, specializujících se na dovážené výrobky, je možné
očekávat zájem na zachování rozmanitého sortimentu s limity danými cenovým srovnáním. Jedná
se například o mléčné a masné výrobky, polotovary, konzervy, cukrářské výrobky. Zde však bude
nosně záležet na vývoji kurzu kazašské měny
Tenge vůči Kč. Export českých vín, zejména růžových a bílých, jakož i ovocných destilátů, má stále
nerealizovaný potenciál.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu
e-mail: commerce_nur-sultan@mzv.cz
www.mzv.cz/nur-sultan
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Korejská republika

K

orejská republika byla jednou z prvních zemí, kde se začala pandemie šířit téměř skokově
s denním nárůstem až 300 % (únor 2020). Proto vláda přijala během několika málo dnů okamžitá
tvrdá opatření, která mají již v I. čtvrtletí tohoto roku vliv na statistické výsledky korejské ekonomiky.
Kvůli přetrvávajícímu boji s COVID-19, který je delší, než se původně předpokládalo, došlo k silnému
propadu domácí spotřeby a bezprecedentnímu poklesu korejského exportu. V hospodářské politice
dochází ke zvýšené orientaci na soběstačnost země (odklonění od silné závislosti na dovozu základních
surovin v klíčových oborech jako IT, elektronika, pohonné hmoty především z Japonska, Číny a USA).
V důsledku narušení materiálového zásobování zahraničních poboček korejských firem začaly mnohé
z nich uvažovat o přenesení své výroby zpět do vlasti o tzv. „reshoringu“.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,7

2,0

–2,1

3,4

2,7

33,7

32,2

31,0

32,8

—

Míra inflace (%)

1,3

0,7

0,4

1,5

1,8

Nezaměstnanost (%)

3,8

3,8

4,6

4,2

4,0

Bilance běžného účtu (mil. USD)

77,5

60,0

40,1

53,5

56,1

Populace (mil.)

51,2

51,2

51,3

51,3

—

15/140

13/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

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

Podíl sektorů na HDP

2022

2%
33 %
56,8 %

25 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,7
2,2

5,4
4,8
3,4

2,9
2,0
1,7
–2,1

Korejská republika
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–8,0
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Díky stimulačním opatřením vlády by ve II. pololetí tohoto roku mělo dojít k oživení ekonomiky
a k jejímu postupnému narovnání. Objem fiskálních prostředků ke zmírnění očekávaných výpadků
korejské ekonomiky (daňové úlevy, odložení splátek daní, poskytování úvěrových záruk apod.) dosáhl
22 177 mld. USD, což činí 1,4 % HDP země.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Uvedení do provozu první 5G bezdrátové sítě na světě ještě před vypuknutím pandemie lze považovat
za jeden z hlavních strůjců úspěchu KR v boji s COVID-19. V rámci vnitřních záležitostí byly masivně
využívány moderní prostředky k trasování kontaktů (například lokalizační data operátorů, městské
kamery, záznamy kreditních karet apod.). Druhou nedílnou součástí úspěchu byl rychlý výzkum a vývoj
testovacích souprav, plicních ventilátorů a ochranných pomůcek.
▶▶ Automobilový průmysl
Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů. V objemu jejich výroby
zaujímá 6. místo na světě. Korejský automobilový
průmysl ve svém desetiletém plánu (do roku 2030)
předpokládá nejen 10% podíl korejských automobilek na světovém trhu s elektromobily a auty
s vodíkovým pohonem, ale i zisk 1. místa na světě
v úplné implementaci automobilů III. generace –
autonomních vozidel. Z toho vyplývá, že podíl
těchto vozidel na celkovém korejském vozovém
parku by měl do roku 2030 dosáhnout 30 % místo
současných 2,6 %.
Pro svoji finální výrobu vyhledávají korejští
výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za konkurenceschopné ceny. Pro
české exportéry jsou zakázky korejských výrobců
automobilů perspektivní příležitostí, neboť Česká
republika má na korejském trhu pověst vyspělé
průmyslové země s dlouholetou tradicí, která
nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Nabízí
se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů
a náhradních dílů či hotových celků, ale v neposlední řadě i pro spolupráci v oblasti zavádění
vodíku do dopravy, tzv. vodíkové mobility.
▶▶ Elektrotechnika
Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím
na korejském poloostrově je bezesporu výroba
polovodičů s následnou produkcí čipů.
Avšak problém se zpřísněním kontroly japonského vývozu kritických komponentů nezbytných
při výrobě polovodičů, čipů a displejů může vést
k silnému propadu korejského vývozu spotřební

elektroniky firem Samsung, Hynix a LG, který tvoří
až 20 % celého exportu. Korejská republika není
schopná nahradit výpadek japonských dodávek
z vlastních zdrojů a případná eskalace sporu může
ohrozit globální ekonomiku i světový obchod.
V kontextu na důraz rozvoje elektromobility
je žádoucí účast českých firem a jim poskytnuté státní podpory při možné korejské účasti
na výstavbě „Gigafactory“ na lithiové baterie pro
elektromobily v severních Čechách. Tím by došlo
nejen k vytvoření 5 500 pracovních míst v regionu, ale i ke značnému posílení šancí ČR stát se
evropským lídrem nejen ve výrobě baterií, ale
i elektromobility celkově.
▶▶ Energetický průmysl
Korejská republika, jejíž energetický mix
z 39,9 % vytváří tepelné elektrárny, z 25,1 % elektrárny na zemní plyn a z 22,8 % jaderné elektrárny
vede s ohledem na životní prostředí boj za snižování emisí z klasických tepelných elektráren
(mimo jiné i zavedením vyšších poplatků za spalování bitumenového neboli živičného uhlí a naopak
snížením poplatků pro elektrárny spalující LNG),
podporuje výstavbu jaderných elektráren s reaktory tzv. III+ generace a úspěšně rozvijí velkokapacitní systém skladování energie (ESS).
Pro české subdodavatele generátorů, turbín
a dalších energetických částí se otevírají možnosti
v oblasti subdodávek jak pro klasické tepelné
elektrárny, tak i pro jaderné elektrárny (mimo
jiné i díky v ČR působící jihokorejské společnosti
Doosan Heavy Machinery). Jednou z možných
forem spolupráce v jaderné energetice je například
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implementace malých modulárních reaktorů typu
SMART do energetických sítí.
Velký potenciál má i vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied
research relating to nuclear and new sources of
energy“. A to díky celosvětové fenoménu orientace na „Green energy“.
▶▶ ICT
Informační a komunikační technologie patří mezi
nejrychleji rostoucí korejské sektory. Internetové
pokrytí země činí neuvěřitelných 93 %. Od dubna
2019 je v zemi díky firmám KT, SKT, a LG v provozu pátá generace bezdrátových systémů tzv. 5G.
Korejská republika má v plánu stát se jedním
z nejvýznamnějších světových hráčů „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí ICT
s korejským průmyslem. Korejský ICT sektor je
orientovaný hlavně na export. Nicméně korejské
firmy projevují zájem též o dovoz.
České firmy by se mohly v rámci strategie
„Building digital infrastructure“ prosadit v sektorech, které se ukázaly klíčové při COVID-19 strategii „social distance“.
– 5G sítě, AI v každém průmyslovém odvětví (intelligent production processes), Non-contact industry, non-contact-air-technology, digitalizace
zastaralé infrastruktury, zcela digitální logistické služby, cloud a cyber security network;
– Super počítače (sběr, uložení a následná analýza gigantického objemu dat v reálném čase);
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– Telemedicína (non-face-to-face services);
– Cloud system expansion ve veřejném sektoru;
– Digital transformation – DX (robotická či AI
náhrada lidské práce)
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Korejský trh se zdravotnickým materiálem má
roční obrat 6,0 mld. USD, přičemž dovoz pokrývá
cca 60 % spotřeby korejského obyvatelstva.
Korejská republika importuje ročně lékařské
technologie a zdravotnické vybavení za více než
3,6 mld. USD. Vzhledem k atraktivitě trhu z hlediska počtu obyvatel (téměř 52 mil.) a vysoké
kupní síle obyvatelstva je korejský trh velmi
perspektivní pro české dodavatele zabývající se
vývozem zdravotnického vybavení a speciální
zdravotnické techniky. Díky velkému zájmu a péči
Korejců o svůj vzhled roste vedle nákupu lékařských přístrojů rovněž import přístrojů a nástrojů
pro rehabilitaci a estetickou medicínu.
Korea může pro české firmy sloužit nejen jako
vstupní brána na asijský trh, ale i do sousední Číny
vzhledem k faktu, že více než 70 % korejského
exportu jde právě tam.

Velvyslanectví ČR v Soulu
e-mail: commerce_Seoul@mzv.cz
www.mzv.cz/seoul
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Kuvajt

K

uvajt byl pandemií COVID-19 hospodářsky zasažen obdobně jako ostatní země, které jsou příjmově
závislé na ropě. HDP země je více než z poloviny tvořen příjmy z exportu ropy a veřejný rozpočet z 80 %.
Vzhledem k propadu ceny kuvajtské exportní ropy na méně než polovinu se země nachází v hospodářské
recesi. Pokles HDP v roce 2020 se odhaduje na 3–6 %, rozpočtový schodek na 40 % HDP, čímž se Kuvajt řadí
mezi nejhůře zasažené země regionu. V této situaci je pro kuvajtskou vládu prioritou stabilizace veřejných
financí a udržení příznivého ratingu země, který byl v březnu snížen ze stupně AA na AA– se stabilním
výhledem (agentura S&P). Rozpočtový deficit a rostoucí státní dluh bude kryt čerpáním z rezerv suverénních
fondů (Kuwait Investment Authority – KIA) a zřejmě i emisí státních dluhopisů.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)
HDP na obyvatele (tis. USD)
Míra inflace (%)
Nezaměstnanost (%)
Bilance běžného účtu (mil. USD)
Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD

2019

2020

0,4

–5,0

1,2

2,7

34,3

32,1

25,4

28,0

—

0,4

1,5

2,1

2,6

2,9

—

—

—

—

—

24,1

13,3

–9,6

–3,8

13,1

4,1

4,2

4,3

4,3

—

54/140

46/141

—

—

—

2/7

2/7

2/7

—

—

54,1 %

60 %

7%
výroba
průmysl

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)

1,2

Podíl sektorů na HDP

2022

1,2

Predikce EIU

4,5
3,6

2021

5,9
5,4

3,7
2,9
0,4

1,2
–0,5
–3,0

služby
Zdroj: WB; 2019

Kuvajt
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–4,9
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Kuvajtská vláda koncem března 2020 přijala balíček protikrizových hospodářských opatření v hodnotě
cca 6,5 mld. USD (cca 6 % HDP 2020). Mezi hlavní komponenty balíčku patří odložení splátek všech typů
podnikatelských, investičních a dalších úvěrů kuvajtskými bankami, poskytnutí zvláštních zvýhodněných
a bezúročných půjček pro MSP a snížení základní úrokové sazby centrální banky. Ačkoliv má země stále
obrovské finanční rezervy, vláda si uvědomuje, že veřejné rozpočty z nich nebude možné sanovat věčně.
Současná krize by tak mohla Kuvajt „postrčit“ k přijetí odkládaných klíčových hospodářských reforem.
K těm hlavním patří modernizace a zvýšení efektivity státní správy, privatizace velkých státních podniků
a posílení role soukromého sektoru v národní ekonomice, a v neposlední řadě zavedení daní – zejména se
mluví o DPH, spotřebitelských daních a dani ze zisku korporací. Konečným cílem je emancipace kuvajtské
ekonomiky od závislosti na ropě a její diverzifikace do jiných, perspektivních sektorů.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Kuvajtský trh nadále skýtá obchodní příležitosti pro české exportéry, kteří dokážou nabídnout originální,
inovativní a vyspělé technologie a systémy v perspektivních sektorech, jako je například zdravotnictví,
energetika, ICT, obranné a bezpečnostní technologie, systémy požární bezpečnosti v budovách apod.
▶▶ Energetický průmysl
Kuvajt, jakožto přední světový ropný producent, bude i nadále poptávat technologie, služby
a materiál pro udržení chodu a rozšíření své
těžební, rafinérské, zpracovatelské a distribuční
infrastruktury. Kromě toho vzhledem ke stále
stoupající spotřebě elektrické energie bude muset
modernizovat a stavět nové elektrárny, zejména
paroplynové. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit například při dodávkách přenosových kabelů,
rozvaděčů či transformátorů, ale i v rámci zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, zejména
solární energie. Ve velkých veřejných či PPP tendrech většinou zvítězí velké nadnárodní korporace původem z USA, Koreji, Japonska, Evropy či
Číny, české firmy však mohou získat kontrakty
na subdodávky dílů či služeb.
▶▶ ICT
S nastupující digitalizací státní správy, obchodu
i společnosti v Kuvajtu vzniká velký potenciál pro
české IT firmy, vývojáře software a zejména aplikací pro chytré telefony a poskytovatele digitálních služeb. V kuvajtské populaci je dominantně
zastoupena mládež, která je navyklá užívání digitálních aplikací chytrých telefonů. Veškeré služby
musí být dostupné přes mobilní telefon – ať už se
jedná o elektronické bankovnictví, e-government,
konzultace s lékařem, objednávka jídla (Talabat),
elektronické služby realitních makléřů či pojišťoven. Poptávka po těchto službách a aplikacích
do budoucna bude nadále narůstat, i s ohledem
na přetrvávající nutnost v dohledné době dodržovat alespoň elementární principy „social distancing“ v zemi. Pandemie koronaviru v Kuvajtu již
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teď proměňuje řadu obchodních modelů, jak země
hledá řešení vhodná pro novou postkoronavirovou éru. Tyto změny a trendy skýtají velký potenciál a příležitosti pro české IT firmy.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Kuvajt pokračuje v masivních investicích
do veřejného zdravotnictví s cílem dalšího rozšíření kapacity a zvýšení kvality poskytovaných služeb státních nemocnic i soukromých
poskytovatelů. Součástí strategických záměrů
vlády (i za pomoci komerčních poskytovatelů)
je soběstačnost v některých oblastech medicíny,
které byly tradičně pokrývány zahraničními zdravotními pobyty kuvajtských pacientů. Pro české
dodavatele představuje kuvajtský zdravotnický
sektor značný potenciál – uplatnit se mohou
zejména dodavatelé zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a léků, případně kvalitní
a originální kosmetiky. Uspět mohou i poskytovatelé služeb. Důležitá je kvalita – nelze cenově
konkurovat podřadnému, avšak levnému zboží
z Číny. Současné podmínky v zemi, která je těžce
zasažena pandemií COVID-19, nahrávají českým
vývozcům příslušných pomůcek a materiálů
(kromě například PCR COVID-19 testů i speciální
úpravy povrchů antibakteriálními a antivirovými
nátěry apod.), či technologií, například plicních
ventilátorů apod.

Velvyslanectví ČR v Kuvajtu
e-mail: kuwait@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/kuwait
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Libanon

L

ibanonská ekonomika je dlouhodobě v recesi díky prohlubující se finanční a ekonomické krizi.
Nedostatek volně směnitelné cizí měny na trhu, státem omezené výběry a vnitrostátní i zahraniční
transfery měly za následek další pokles kupní síly, růst nezaměstnanosti, nekontrolované zvyšování
maloobchodních cen zboží a služeb a pro dovozce znemožnění financovat importované nákupy.
Libanonské hospodářství bylo dlouhodobě závislé na přílivu kapitálu z arabských zemí (prodejců ropy
a zemního plynu), ale vzhledem k výraznému poklesu cen energetických komodit na světových trzích
se tento příliv zastavil. Chybou libanonské ekonomiky je její silná závislost na dovozu (cca 80 % zboží se
dováží) a minimální domácí produkce (zastaralá infrastruktura a chybějící výrobní investice). V souvislosti
se zpomalením ekonomického růstu, poklesem exportu, nedostatkem domácí produkce a s poklesem
významných finančních transferů libanonské diaspory se již tak jeden z největších státních dluhů ještě
zvýšil (dnes 170 % HDP, Libanon je 3. nejzadluženější zemí na světě) a v zemi se nedostává likvidity.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

0,2

–5,6

–20,7

1,1

2,6

HDP na obyvatele (tis. USD)

8,0

7,7

12,7

9,1

—

Míra inflace (%)

3,9

2,9

198,1,1

98,8

30,7

—

—

—

—

—

–12,4

–11,4

–3,1

–2,6

–5,0

6,9

6,9

6,8

6,8

—

80/140

88/141

—

—

—

7/7

7/7

7/7

—

—

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

5%
13 %
8%

75,9 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
0,2

3,7
2,9
–5,6

–3,0
–4,9

5,9
5,4
1,1

Libanon
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–20,7
2018

2019

2020

2021

Zdroj: EIU, IMF

Kolaps libanonské ekonomiky se naplno projevil v březnu 2020 (ještě před vypuknutím pandemie)
neschopností splatit státní dluhopisy ve výši cca 38 mld. USD, a následně byl umocněn po devastujícím
výbuchu dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v srpnu 2020. V současné době se libanonská vláda
snaží odvrátit hospodářský kolaps záchrannými jednáními s MMF a donory konference CEDRE. Pandemie
COVID-19 výše uvedené pouze znásobila, ale nezpůsobila. Velkou ránou pro libanonskou ekonomiku
v souvislosti s pandemií je celkové uzavření hranic a tím zastavení turistického ruchu, který byl po dlouhá
léta jedním z hlavních motorů libanonské ekonomiky a nosných pilířů pro příjem do státního rozpočtu.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V souvislosti s pandemií COVID-19 se ještě posílí možnosti českého exportu v oblasti zdravotnických
zařízení a techniky. Dalším důležitým sektorem, který bude nabývat na významu, je oblast výroby se
zaměřením na protipožární ochranu a detekci požárů.
Na významu získává oblast zemědělského strojírenství. Obslužnost tohoto sektoru úzce souvisí s energetickým sektorem, který je v Libanonu nedostačující a potřebuje rehabilitaci. V sektoru vodohospodářství
a odpadního průmyslu se plánuje výstavba nových čističek odpadních vod a spaloven komunálního odpadu.
V souvislosti s plány moderní dopravní obslužnosti se připravují projekty na obnovu železniční sítě.
V souvislosti s přetrvávající složitou bezpečnostní a vojenskou situací v zemi (platí válečný stav mezi
Libanonem a Izraelem) existuje nadále velký potenciál pro české exportéry speciální techniky.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Dopravní infrastruktura je nevyhovující pro současnou kapacitu přepravy osob a zboží. V rámci
plánu na obnovu Libanonu připravuje Ministerstvo
dopravy tendry na rehabilitaci a modernizaci silničních komunikací, rozšíření mezinárodního
letiště v Bejrútu a modernizaci přístavů (Bejrút,
Tripoli, Saida), resp. kompletní výstavbu a rozšíření přístavu Bejrút, který byl po výbuchu srovnán
se zemí.

Tento sektor nebyl v Libanonu modernizován
od začátku občanské války v roce 1975. Plánuje
se výstavba čističek odpadových vod po celém
území Libanonu, modernizace a nová výstavba
kanalizační sítě a skládek komunálního odpadu
podle geografického rozdělení Libanonu (sever,
střed a jih).

▶▶ Energetický průmysl
Prioritou vlády je rehabilitace a modernizace stávající energetické sítě Libanonu, včetně privatizace nosných státních podniků v čele s Électricité du
Liban (obdoba ČEZu). Cílem je zvýšení produkce
elektřiny, výstavba obnovitelných zdrojů energie,
včetně instalace nových přenosových soustav
a plánované výstavby vodních zdrojů elektřiny.
▶▶ Obranný průmysl
Nadále trvající válečný stav s Izraelem a celková
napjatá bezpečnostní situace v zemi skýtá příležitost pro české výrobce speciální techniky, která
má v oblasti velmi dobré renomé. Trvá poptávka
po bezpečnostních skenerech, bezpilotních letadlech, detektorech výbušnin a po základním vybavení pro vojenské a policejní složky. V Libanonu
se historicky dovážejí i osobní a lovecké zbraně
a munice.
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▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Prioritou libanonské vlády je zlepšovat kvalitu
státních zdravotnických zařízení tak, aby se jejich
úroveň v maximální možné míře přiblížila úrovni
soukromých zdravotnických zařízení. Vláda má
program na podporu zabezpečení přístupu ke kvalitní zdravotní péči pro všechny občany a zvýšení
kvality poskytovaných služeb ve státních zdravotnických zařízeních, včetně bezplatného poskytování základních léčiv pro akutní a chronické
pacienty. Lze předpokládat, že potřeba dovozu
kvalitní zdravotnické techniky, zařízení a léků se
bude zvyšovat.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
V zemědělské oblasti komodit chybí Libanonu velkokapacitní sila a s tím spojená dopravní obslužnost. Důležitým segmentem pro český export je
oblast zemědělského strojírenství. Libanonská
vláda přijala program na zvýšení soběstačnosti
v zemědělské produkci se zaměřením na výstavbu
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konzerváren, úpraven a stáčíren minerálních vod,
obalovou techniku, výrobu a distribuci nealko
nápojů a piva.
Do konce roku 2020 se plánuje vypsání tendru
na novou výstavbu velkokapacitních sil na obiloviny, jak v přístavu Bejrút, tak i v Tripoli.

rehabilitace stávající (velmi zastaralé) železniční
sítě a vybudování nové za účelem logistického
zabezpečení pohybu zboží se zaměřením na domácí i exportní aktivity. Příležitostí pro české firmy
v této oblasti je zejména signalizační a komunikační technika.

▶▶ Železniční a kolejová doprava
V souvislosti s plánem Ministerstva průmyslu na
vybudování regionálních průmyslových a exportních zón je důležitým úkolem pro současnou vládu

Velvyslanectví ČR v Bejrútu
e-mail: beirut@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/beirut
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Malajsie

E

konomika Malajsie v prvním čtvrtletí roku vykázala růst 0,7 % (3,6 % Q4 2019), což je nejnižší tempo
růstu od třetího čtvrtletí roku 2009. Tento růst podpořil především sektor služeb (3,1 %), zatímco
ostatní sektory zaznamenaly záporný růst. V průběhu čtvrtletí zůstala celková inflace mírná na 0,9 %.
Pandemie COVID-19 společně s přísnými opatřeními malajsijské vlády výrazně ovlivní v roce 2020
vnější poptávku i domácí růst. Očekává se, že malajsijská ekonomika se ve druhém čtvrtletí dále sníží.
Se zmírněním současných omezení včetně omezení pohybu mezi jednotlivými malajsijskými státy se
očekává, že hospodářská aktivita v druhém pololetí roku 2020 postupně zlepší.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)
HDP na obyvatele (tis. USD)
Míra inflace (%)
Nezaměstnanost (%)
Bilance běžného účtu (mil. USD)
Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD

2019

2020

2021

4,8

4,3

–5,1

1,9

4,2

11,4

11,4

10,4

10,5

—

0,2

1,0

–1,5

2,3

3,0

—

3,3

4,6

4,3

4,1

7,6

11,2

7,1

5,0

5,7

31,5

31,9

32,4

32,8

—

25/140

27/141

—

—

—

2/7

2/7

2/7

—

—

Predikce EIU

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

4,3
3,7
2,9

37 %

54,2 %

21 %
zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

5,9
5,4
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1,9
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–3,0
–4,9
–5,1
2018
2018

7%

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,8
4,5
3,6

Podíl sektorů na HDP

2022

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Malajsijská vláda schválila stimulační balíček na boj s dopady COVID-19 ve výši 250 mld. MYR (62,5 mld. USD).
Zahrnuje benefity občanům (128 mld. MYR tj. 30 mld. USD), garance pro firmy včetně malých a středních
podniků (100 mld. MYR, tj. 23,5 mld. USD) a posílení ekonomiky (2 mld. MYR, tj. 469 mil. USD). Klíčová
je také přímá pomoc ministerstvu zdravotnictví na nákup potřebného vybavení nemocnic (1 mld. MYR,
tj. 234 mil. USD). Balíček představuje přibližně jednu pětinu hrubého domácího produktu Malajsie.
Ministerstvo financí počítá také s navýšením fiskálního deficitu na 4,9 % HDP (v roce 2019 to bylo 3,4 % HDP).
Vláda také schválila speciální stimulační balíček v hodnotě 10 mld. MYR (2,3 mld. USD) zaměřený
na malé a střední podniky (SMEs). Podle předběžného odhadu se očekává, že se kvalifikuje až
na 700 000 SMEs. Benefitem je úvěr do výše 10 000 MYR bez úroku. Za tímto účelem vláda vyčlenila
200 mil. MYR (46,9 mil. USD). V Malajsii SMEs generují dvě třetiny všech pracovních sil. Tento speciální
balíček je doplňkem ke stimulačnímu balíčku.
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▶▶ Civilní letecký průmysl
Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2015–2030
mapuje dlouhodobý plán rozvoje leteckého průmyslu, dle kterého by se do roku 2030 měla Malajsie
stát regionálním lídrem v oblasti leteckého průmyslu. Letecký průmysl v roce 2019 v Malajsii
vygeneroval 16 mld. MYR (3,75 mld. USD). V roce
2018 bylo schváleno 11 projektů s celkovými
investicemi 816,3 mil. MYR (191,3 mil. USD),
z čehož 41 % byly zahraniční investice. Očekává
se, že schválené projekty vytvoří celkem 2 442 pracovních příležitostí.
Do roku 2030 by mělo toto číslo vzrůst na
32,5 mld. MYR (7,6 mld. USD) a do roku 2037 by
mělo přibýt dalších 19 tis. pracovních míst. Těžiště
aktivit v leteckém sektoru se v Malajsii nachází
v oblasti MRO (údržby, opravy, renovace). Trvalou
tendencí je posun ve výrobně-logistickém řetězci
k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Kromě
transferu know-how (například participace
na vývoji pokročilých materiálů a designu) by
ČR mohla do Malajsie dodávat i tradiční exportní
položky v tomto oboru. Zájem je v Malajsii například o sofistikované telekomunikační systémy jak
v oblasti obrany, tak k civilnímu využití. Potenciál
je také možné spatřovat ve výcviku pracovní
síly, a to jak pilotů, tak mechaniků či pracovníků
ve výrobě. Dalšími možnostmi jsou dodávky UAV
k ochraně hranic i strategické infrastruktury,
menších dopravních letounů pro účely lokální
přepravy či modernizace menších letišť. Kromě
výše uvedených tradičních segmentů se Malajsie
nově specializuje na oblast „New Space Economy/
Space 4.0“. Malajsie směřuje svůj zájem k vesmírným technologiím a má zájem na mezinárodní
spolupráci nejen se zeměmi regionu.

transformačního programu Malajsie pro roky
2021–2025. V Malajsii probíhá s přímou podporou vlády digitální transformace a elektronizace
jednotlivých sektorů ekonomiky, včetně státní
správy, s důrazem na kybernetickou bezpečnost.
Zároveň probíhá projekt DESA – modernizace ICT
infrastruktury s cílem pokrytí urbanizovaných
i periferních oblastí a zabezpečení internetového
připojení do roku 2050 pro 95 % malajsijské populace, přičemž většinu z tohoto by mělo tvořit 4G
a 5G pokrytí.
Digitální ekonomika se v roce 2019 podílela
na vládních příjmech z 18,5 % (267,7 mld. MYR,
tj. 62,7 mld. USD), z čehož téměř polovinu tvořil
e-commerce (115,5 mld. MYR, tj. 27 mld. USD).
V roce 2017 představila malajsijská vláda projekt
Digital Free Trade Zone, který má za cíl udělat
z Malajsie regionální centrum elektronického
obchodu za pomoci odstranění administrativních
a jiných netarifních bariér. Malajsie má za cíl
zdvojnásobit růst e-commerce v zemi a do roku
2020 zvýšit podíl HDP na zhruba 111 mld. MYR
(26 mld. USD).
Příležitosti je možné spatřovat zejména
ve vývoji smart city mobilních aplikací (například
platba jízdného pro veřejné dopravy, dovážka
jídla, hry), e-commerce či vývoje řídicích systémů
infrastruktury (křižovatky). Šanci mají uživatelsky přívětivé inovativní produkty. Vedle aplikací
jsou potenciálně zajímavými také služby v oblasti
ICT, například grafický design či ICT školení
a certifikace (AutoCAD a další programy, které
ve svých oborech představují standard), velmi
dynamicky se rozvíjejícím odvětvím je také herní
vývojářský průmysl.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

▶▶ ICT
Malajsie se snaží zařadit mezi vyspělé ekonomiky
a ICT jsou přímo definovány jako jedna z klíčových
národních prioritních oblastí 12. ekonomického

V oblasti vodohospodářství Malajsie dlouhodobě zaostává především v oblasti sběru použité vody, kanalizační a čisticí systémy ve svém
rozvoji zaostaly za rozvojem vodovodní sítě,
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a především ostrovní část Malajsie (státy
Sarawak, Sabah) bude muset v nadcházejících
letech investovat značné prostředky do jejich
vybudování. Hlavní hráč v oblasti čištění odpadních vod plánuje standardizaci a modernizaci
kanalizační sítě tak, aby se omezily její environmentální vlivy (zápach, znečištění) a zároveň bylo možné zpracování většího množství
vody. Vláda do roku 2035 plánuje postavit přes
50 čistíren odpadních vod s celkovou investicí
do 2 mld. MYR (469 mil. USD).
Malajsie v souladu s „Shared Prosperity Vision
2030“ a dalšími vládními strategiemi usiluje také
o redukci pevného odpadu. Více než 50 % pevného
odpadu tvoří odpad organický (zejména nezužitkované potraviny). Další výzvou je vysoká míra
skládkování a nízká míra zpracování pevného
odpadu – například kogenerací, kompostováním.
Cílem vlády je dosáhnout 30% míry recyklace
odpadu domácností do roku 2030.
Perspektivními sektory jsou například čištění
odpadních vod, dodávky monitorovacích vybavení, pump, provzdušňovačů, filtrů či průmyslových čističek, technologie nakládání s nebezpečným odpadem, recyklace a čištění v oblasti těžby
a zpracování ropy a zemního plynu (minimalizace
environmentálních dopadů, zvýšení energetické
efektivity), průmyslové čištění vzduchu, monitorovací vybavení, a to i pro automobily, ale také
environmentální poradenství, audity, hodnocení
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dopadu na životní prostředí, zejména v oblasti
chemického průmyslu a těžby ropy aj.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Existuje potenciál pro další růst exportu v této
oblasti, zejména díky růstu sektoru jako celku.
V Malajsii existuje jak privátní, tak veřejné zdravotnictví na poměrně vysoké úrovni. Chystají se
další investice do rozšiřování sítě nemocnic a specializovaných klinik. Ambicí Malajsie je stát se
regionálním a světovým centrem pro zdravotnickou turistiku (zejména stát Penang). Velkou část
spotřebního zdravotnického materiálu pokryje
domácí výroba (Malajsie je velmoc ve výrobě
latexových rukavic) a poptávka po jednodušších
levnějších přístrojích je saturována výrobou
v regionu. ČR se může podílet dovozem inovativních pokročilých výrobků (nemocniční postele,
křesla, pokročilé přístroje) či subdodávkami při
stavbě nových zdravotnických zařízení (působí
zde rakouská nadnárodní společnost, která
ve spolupráci s českými firmami spolupracuje při
stavbě nemocnic v dalších zemích regionu).

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur
e-mail: commerce_KualaLumpur@mzv.cz
www.mzv.cz/kualalumpur
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Mongolsko

M

ongolsko po vypuknutí pandemie uzavřelo na konci ledna 2020 hraniční přechody s ČLR, zakázalo
vývoz uhlí a dovoz pohonných hmot, zrušilo všechny komerční lety (nařízení platné do 30. 6. 2020)
a zavedlo povinné karantény pro cestující ze zahraničí. Vyjma strategických surovin nebyl pohyb zboží
omezen. Export uhlí se obnovil dne 4. 3. 2020, objem vývozu však v prvním čtvrtletí trojnásobně klesl.
Během pandemie se snížily příjmy státního rozpočtu Mongolska v prvních čtyřech měsících o 14,2 %,
zahraniční dluh dvakrát převýšil HDP, dosáhl 30,7 mld. USD, obrat zahraničního obchodu poklesl
oproti loňskému roku o 30,8 %. Vláda bude potřebovat více půjček, částečně i na financování velkého
stimulačního balíčku, což zvyšuje rizika likvidity. Dle odhadu vládní výdaje spojené s pandemií způsobí
nárůst rozpočtového schodku v roce 2020 na 8,5 % HDP. Devizové rezervy 4,3 mld. USD stačí na zajištění
potřebných dovozů po dobu 9 měsíců. K udržení dosažené výše devizových rezerv by dle MMF měla
mongolská vláda, resp. centrální banka umožnit pružnější směnný kurz. Mongolsko je velmi závislé
na zahraniční pomoci, plní tudíž mezinárodní dohody a neuplatňuje restrikce vůči zahraničním investorům.

Ukazatel

2018
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2021

Podíl sektorů na HDP
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Růst HDP (%)

7,2

5,0
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4,0
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—
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Vláda v březnu 2020 schválila balíček na podporu ekonomiky ve výši 1,8 mld. USD. Stimulační opatření
směřují na podporu malých a středních podniků, jsou platná od 1. 4. 2020 a zahrnují daňové úlevy
po dobu 6 měsíců na sociální pojištění, úlevy z příjmu fyzických osob a z příjmu některých právnických
osob, měsíční dotace na zaměstnance, úvěr v celkovém objemu 108 mil. USD se zvýhodněným úrokem
pro producenty kašmíru, nižší maloobchodní cenu pohonných hmot. Mongolská centrální banka snížila
úrokovou sazbu o dva procentní body na 9 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Mongolsko je vysoce otevřenou ekonomikou, závislou na vývozu komodit a dovozu technologií, spotřebního zboží a PHM. Průmysl je orientován především na těžbu surovin a základní zpracovatelské
obory s nižší přidanou hodnotou, zemědělství na extenzivní živočišnou výrobu. Sektor služeb je malý
a mimo hlavní město zcela marginální, pandemie tvrdě zasáhla sektor turismu a dopravy. Státní sektor
má stále vysoký podíl, především v energetice, infrastruktuře, těžebním průmyslu. Strategickými jsou
v Mongolsku kromě těžebního sektoru a vodohospodářství také energetika a do budoucna i letecký
průmysl. Pandemie prokázala nezbytnost modernizace zdravotnictví. V zemi je poptávka po potravinářských technologiích, zařízeních na zpracování kůže a čištění vlny.
Mezinárodní organizace implementují v Mongolsku projekty ve vodohospodářství (Millennium
Challenge Account – Mongolia), zpracování odpadu (EBRD, EU), zdravotnictví. Do Mongolska mj.
na rozvoj zdravotnictví plyne i přímá podpora EU, která do mongolského rozpočtu aktuálně poskytla
50,8 mil. EUR na období 2021–2024. České firmy nacházejí uplatnění při automatizaci uhelných elektráren, stavbách čistíren odpadních vod, masokombinátů, dodávek pásové techniky do dolů, měřících
zařízení pro energetický sektor, mlékárenských a pekárenských technologií, strojů v lesnictví.
I přes pandemická opatření a omezení kopíruje český export dle zatím dostupných dat ČSÚ loňské
úspěšné hodnoty.
▶▶ Civilní letecký průmysl

▶▶ Energetický průmysl

V leteckém průmyslu by se české firmy mohly
uplatnit při dodávkách mobilních, modulárních letišť a moderních letištních systémů pro
regionální letiště a při dodávkách přistávacích
letištních ploch a menších letounů. Současná
regionální letiště jsou zastaralá, nevyhovují
požadavkům na spojení mezi hlavním městem,
vzdálenými regiony, těžařskými centry.
Země není dostatečně propojena silniční
a železniční sítí. V Mongolsku není řešena
záchranná nebo požární letecká služba, chybí
vrtulníky a heliporty. Rozvíjí se i segment malého
civilního letectví s cílem komerční dopravy
a amatérského létání.
Česká republika poskytla Mongolsku pomoc
s rozvojem civilního letectví a s optimalizací
infrastruktury a údržby na novém mezinárodním
letišti, díky níž se české firmy mohou v tomto
segmentu lépe zviditelnit. Pole působnosti pro
české firmy je široké od dodávek letounů přes
pomoc se změnou účelu mezinárodního letiště na národní letiště a tréninkové centrum po
pomoc s komplexním řešením pro síť regionálních letišť.

Naprostá většina elektrické a tepelné energie
v zemi se vyrábí v tepelných elektrárnách. V malé
míře jsou využívány vodní, větrné či solární zdroje. Poptávka přesahuje výrobní možnosti země
o 30 %. S očekávaným růstem těžebního průmyslu je třeba do roku 2030 zdvojnásobit produkci elektrické energie. Oblíbená je vize zapojení
Mongolska (formou exportu energie ze solárních
elektráren v gobijských oblastech Mongolska
do ČLR) do tzv. východoasijského gridu. Díky
300 slunečným dnům v roce a intenzitě slunečního záření má země výrobní potenciál až 11 GW ze
slunečního zdroje. Vládní dokument Státní energetická politika z roku 2015 stanovil energetickou
politiku země do roku 2030. Zaměřuje se na tři klíčové priority, a to bezpečnost, účinnost a ochranu
životního prostředí.
V říjnu 2018 vláda schválila střednědobý energetický program Mongolska (2018–2023) stanovující
jako strategickou prioritu zajištění udržitelných
dodávek energie a energetické bezpečnosti. Čeští
dodavatelé mohou nabízet technologie na využití
odpadního tepla pro stavbu elektrárny v Tavan
Tolgoi, zauhlování a automatizaci řízení tepelné
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elektrárny v Darchanu, měřicí systémy do energetických sítí v hlavním městě i v regionech.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Nové zdroje pitné vody, jejich ochrana a příslušná
infrastruktura pro rychle rostoucí Ulánbátar
jako i pro řadu míst v provinciích jsou důležitou
prioritou vlády i regionálních správ. Americká
Millenium Challenge Corporation v rámci kompaktního programu na snížení chudoby a zajištění růstu pokračuje v Ulánbátaru se dvěma
vodohospodářskými projekty, na něž vyčlenila
350 mil. USD. Velvyslanectví českým firmám doporučuje, aby se k získání informací o vypisovaných
výběrových řízeních registrovaly v adresáři MCAMongolia na PA-Mongolia@charleskendall.com
a procurement@mca-mongolia.gov.mn (www.
mca-mongolia.gov.mn). Aktuálně jsou vyhlášeny
tendry na stavbu čistírny vody (AWPP) a SCADA
a na stavbu potrubí, studny, čerpací stanice.
Výstavba čistírny odpadních vod je plánovaná
i pro projekt nového průmyslového technologického centra Emmelt a nový komplex koželužen
v Darchanu.
Příležitosti jsou i v odpadovém hospodářství
(sběr, svoz, třídění a následná utilizace). Týká
se tuhých komunálních odpadů, ale i nebezpečných odpadů (např. generovaných těžebním
průmyslem), demoličního a stavebního odpadu.

Z rozpočtu EBRD a EU je hrazen projekt výstavby
továrny na likvidaci odpadu a jejího vybavení
v hlavním městě. Informace o projektu je dostupná
na www.businessinfo.cz.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemii mongolská vláda úspěšně využila k zesílení poptávky po přímé finanční podpoře od zahraničních donorů. Velkou část grantů a úvěrů hodlá
využít na nákupy techniky a přístrojů k modernizaci zdravotnických zařízení. V mongolském
zdravotnictví chybí kritická infrastruktura, vybavení JIP, operačních sálů, diagnostické přístroje,
sterilizátory.
Prostor je také k realizaci velkých investičních
zdravotnických celků, tj. staveb či rekonstrukcí
nemocnic spolu s dodávkami zdravotnického materiálu a zařízení. Kromě standardní lékařské techniky a vybavení nemocnic je třeba rozvíjet i služby
spojené s využitím moderních technologií pro přenos dat o aktuální zdravotní kondici pacienta. Díky
velkým vzdálenostem a malé hustotě osídlení lze
nabídnout mobilní řešení zdravotnické péče.

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru
e-mail: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz
www.mzv.cz/ulaanbaatar
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průměrným ročním růstem HDP 6,98 % v letech 2013–2019 je Myanmar za dané období desátou
nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Koronovirová pandemie růst myanmarského hospodářství
zpomalila, avšak neposunula do záporných čísel. Myanmar se řadí mezi země, u nichž se i v roce 2020
predikuje růst HDP.
Předpokládá se, že následné oživení ekonomiky bude dynamické a tempo růstu ekonomiky překoná
hodnoty z doby před pandemií. Důvodem je zejména množství investičních projektů, u nichž došlo
v prvním pololetí 2020 k přerušení prací, a tudíž budou dokončeny až v následujícím roce.

Ukazatel
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V souvislosti s pandemií COVID-19 myanmarská vláda přišla s opatřeními v celkové hodnotě 2 mld. USD
(tj. 2,6 % HDP). Tyto prostředky budou získány částečně úsporami v rozpočtu (všechny resorty musí
uvolnit 10 % svých rozpočtů na letošní rok) a částečně pomocí úvěrů od mezinárodních finančních
institucí (IMF, WB, ADB) a zahraničních vlád (Japonsko, Korea, Spojené království).
Celkovou národní strategii boje s hospodářskými následky pandemie vláda shrnula v Plánu na ekonomickou podporu (CERP). Konkrétní kroky myanmarské vlády na pomoc postiženým firmám spočívají především
v daňových úlevách (u většiny daní odložení splatnosti, u některých exportních a sektorových daní také snížení sazby) a v programu zvýhodněných půjček. Do programu výhodných úvěrů bylo alokováno 72 mil. USD
a vláda je připravena v případě zájmu ze strany žadatelů navýšit částku až na pětinásobek. Účast v programu
má poměrně přísné podmínky. Firmám, které se pro tuto formu pomoci nekvalifikují (například byly v minulých finančních obdobích ve ztrátě), vláda nabízí možnost státní garance pro komerční úvěry.
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Některé kroky v rámci CERP směřují k větší efektivitě státní správy a mohou výrazně přispět k růstu
ekonomiky po odeznění pandemie. Jedná se zejména o zavádění prvků e-governance do schvalovacích
procesů (například při žádostech o povolení k vývozu zboží a při daňovém řízení), což firmám sníží
administrativní náklady a povede k rychlejšímu získání patřičných rozhodnutí.
Plán CERP má také sociální rozměr. Velká část opatření směřuje k zachování dosud vysoké míry
zaměstnanosti a obsahuje různé další úlevy pro domácnosti a spotřebitele (slevy na energie, snížení
úrokové míry u hypoték, snížení důchodového věku apod.).
Exportérů a investorů se sociální rozměr plánu na obnovu týká především s ohledem na nově
zdůrazněné pojetí vládních investic jako zdroje pracovních míst. Explicitně se v plánu zmiňuje preference
pro projekty náročné na lidskou práci. To může znamenat výzvu pro evropské uchazeče v tendrech,
budou-li předkládat spíše pokročilá, technicky náročná řešení.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V době po odeznění pandemie lze očekávat nárůst poptávky zejména ze strany spotřebitelů a firem (B2C,
B2B), zatímco vláda bude více preferovat místní dodavatele a dále dodavatele, kteří budou schopni zadávané projekty zcela hradit z vlastních zdrojů či alespoň kofinancovat.
Jako první lze očekávat zvýšení zájmu o prémiové spotřební zboží, což se částečně děje již v době
trvající pandemie. V delším časovém horizontu lze očekávat nárůst poptávky po dovozu inteligentních
technologií a materiálů, které přinesou uživatelům úspory a větší bezpečnost.
▶▶ Energetický průmysl
V energetickém průmyslu existují příležitosti
zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, zejména
solární energie. Až čtvrtina populace žije
v odlehlých oblastech, které se v nejbližší době
neplánují připojit k rozvodné síti. Zde je poptávka
po výstavbě ostrovních systémů pro konkrétní
domácnosti a mini-gridů pro vesnice a obce.
Částečně lze pro realizaci takových projektů
využít existující rozvojové prostředky, například
v rámci elektrifikačního programu Světové banky.
Vedle dodávání hotových systémů je možné
se uplatnit také jako subdodavatel konkrétního
investora a dodat dílčí části (solární panely,
záložní baterie a generátory, řídicí systémy apod.).
Zájem je také o poskytování technického vzdělání v oblasti výstavby a servisu fotovoltaických
systémů.
Země má značný přírodní potenciál také pro
malé vodní elektrárny (i pro velké – přehrady),

nicméně tento potenciál je lokalizován především
v nejchudších částech země, tudíž v současné
době je téměř nemožné podobný projekt realizovat bez vlastního financování (například v rámci
rozvojové spolupráce).
▶▶ Sklářský a keramický průmysl
České sklo je dnes v Myanmaru zastoupeno
zejména ručně vyráběnými dekorativními
výrobky, křišťálovými lustry a v poslední době
také kvalitním stolním sklem. Poptávka po těchto
výrobcích se v posledních měsících výrazně zvýšila, což vytváří prostor pro vstup nových aktérů
na trh.
Důvodem zvyšující se poptávky je obecně
rostoucí zájem o luxusní zboží v dobách recese,
kdy lidé více než jindy upřednostňují výrobky,
které dokážou uchovat hodnotu. Dalším faktorem je částečné uzavření hranic. Myanmarští
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spotřebitelé si dosud luxusní zboží všeho druhu
převážně kupovali v zahraničí, avšak nyní se naučili pořizovat prémiové výrobky také na domácím
trhu. Ze zpráv od distributorů lze usuzovat, že tato
změna spotřebního chování přetrvá i po otevření
hranic, a tudíž myanmarský trh s luxusním zbožím
celkově bude růst. Poptávku po stolním a barovém
skle dále může navyšovat také značné množství
dosud odložených společenských akcí (například
svateb), které budou realizovány ve druhé polovině roku po uvolnění restrikcí.
Výše uvedený trend se samozřejmě netýká
pouze skla, v současné době je prostor pro vstup
na trh také s jinými výrobky obdobné kategorie,
např. hodinek, porcelánu či luxusního nábytku.
▶▶ Stavební průmysl
Myanmarští developeři stále více hledí na kvalitu
a bezpečnost staveb, které vytvářejí a prodávají.
V této souvislosti se nabízí možnost dodávat inovativní stavební materiály a technologie, které
umožní stavitelům i budoucím uživatelům staveb
například uspořit náklady na údržbu či klimatizaci, snížit vlhkost vzduchu, zamezit šíření plísní
apod. S velkým úspěchem se mohou setkat technologie, které umožní více užívat místní materiály.
Jako u všech nových technologií je nutné věnovat pozornost jejich prezentaci a zdůraznit veškeré výhody inovativních řešení. Téměř nutností
je existence referenčního projektu v obdobném
klimatickém pásu a možnost sdílet konkrétní zkušenosti a technická data.
Rozhodujícím faktorem úspěchu je vždy cena,
nicméně zejména v případě stavebního průmyslu
jsou investoři zvyklí do svých kalkulací promítat
vedle pořizovacích nákladů také úspory z provozu.
Materiály a technologie je možné dodávat jak
přímo velkým developerům, tak distributorům
stavebnin. V obou případech je nezbytné věnovat
náležitou péči zaškolení pracovníků, kteří budou
s těmito materiály pracovat či je prodávat.
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▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zdravotnictví a zdravotnický průmysl jsou
významnými částmi plánu CERP. V příštích letech
je plánována modernizace stávající sítě nemocnic
a zkvalitnění kapacit na skladování a distribuci
léčiv (mnohé regiony dosud nemají vybudován
chladící řetězec). Vláda bude také více podporovat domácí výrobu zdravotnických pomůcek
a léčiv. Ministerstvo zdravotnictví a sportu plánuje
v letech 2020–2024 vynaložit na modernizaci zdravotnictví až 300 mil. USD.
Z hlediska exportních příležitostí toto znamená očekávanou poptávku po vybavení modernizovaných nemocnic (diagnostické přístroje,
operační sály, lůžka, sterilizační jednotky apod.),
ale také možnost případně dodávat výrobní stroje
a materiály do plánovaných či zčásti již vznikajících závodů na výrobu zdravotnických pomůcek.
Zájemci o investice – výstavbu výrobního či distribučního centra přímo v zemi – mohou v současné
době počítat s vyřízením potřebných povolení
ve zrychleném režimu, a také s řadou pobídek
pro nové investory, zejména pokud by svůj závod
plánovali otevřít v některé ze zvláštních ekonomických zón.
V oblasti zdravotnictví také existuje potenciál
pro uplatnění poradenských a IT služeb v oblasti
řízení a financování zdravotní péče. ČR v současné době školí pracovníky myanmarského
Ministerstva zdravotnictví a sportu právě v oblasti
managementu a financování zdravotnických služeb (projekt na sdílení know-how v rámci programu MPO ČR „Aid for Trade“), proto české firmy
působící v tomto sektoru mohou být vnímány jako
důvěryhodné a jejich řešení mohou být příslušným úředníkům již známá.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu
e-mail: yangon@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/yangon
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Pákistán

D

omácí opatření proti šíření koronavirové nákazy vedla k výpadkům v řadě hospodářských odvětví.
Situace v zahraničí mimo jiné způsobila dramatický pokles poptávky po pákistánském zboží
a připravila o práci migrující pákistánské pracovníky, jejichž výdělky představují zdroj cizí měny
téměř tak velký jako veškerý export. Může zaniknout až 18 mil. pracovních míst, vývoz poklesnout až
o 50 % a pod hranici chudoby se dostat až 100 tisíc osob. Výplata mimořádné sociální podpory rodinám
v nouzi, zvýšení výdajů na zdravotnictví, podpora malých a středních podniků a pokles daňových
příjmů znamenají stěží únosnou zátěž pro veřejné finance. Reakcí vlády je snaha zajistit multilaterální
i bilaterální finanční pomoc a změnu podmínek splácení úvěrů.
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Pákistánská vláda rozhodla o balíku záchranných opatření v hodnotě 7,3 mld. USD (asi 2,2 % HDP); z toho
připadla největší část na nákup pšenice, dále na podporu zaměstnavatelů, kteří nepropustili zaměstnance,
na hotovostní podporu pro nejzranitelnější rodiny, půjčky s odkladem splátek pro malé a střední
podniky a zemědělce, snížení cen ropných produktů pro spotřebitele a podporu vývozců. V další etapě
vyhlásila kroky v zájmu oživení stavebnictví: upuštění od povinnosti investorů uvádět zdroje financování,
zjednodušení systému zdanění, daňové úlevy a subvence pro projekty sociálního bydlení, osvobození
od daní při nákupu většiny stavebních materiálů a osvobození od daně při prodeji nemovitosti.
Státní banka Pákistánu postupně snížila referenční úrokovou sazbu z 13,25 % na 9 %. MMF poskytl
okamžitou pomoc ve výši 1,4 mld. USD, další zhruba 2,5 mld. USD Pákistán získal od Světové banky
a Asijské rozvojové banky.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
Přes citelné zlepšení v zásobování elektřinou
v posledních letech zůstává rozšíření její výroby
jednou z priorit hospodářské politiky; cílem je
uspokojit rostoucí poptávku a odstranit chronické
výpadky.
Přes 70 % energetických potřeb Pákistánu
pokrývá ropa a plyn, z toho jen 18 % z domácích
zdrojů, výdaje za dovoz energetických surovin
stále více zatěžují státní rozpočet; dovoz ropy
představuje asi čtvrtinu hodnoty celkového
importu. Instalovaná kapacita elektráren výrazně
vzrostla, ze zhruba 23 GW v roce 2014 na 34 GW
v roce 2019, a výroba elektřiny se zvýšila za rok
2017–2018 o 11 %. Pákistánu nicméně nadále
chybí několik GW kapacity zejména mimo letní
období, kdy je výroba z vodních elektráren nižší
a spotřeba vysoká.
Pákistán má vedle tepelných elektráren
významnou hydroenergetiku, jistý podíl výroby
z jádra a rostoucí výrobu z obnovitelných zdrojů.
Cílem vlády je dosáhnout 45 GW k zajištění nepřerušované dodávky za přijatelnou cenu a zajištění
přístupu k elektřině pro 90 % obyvatel oproti současným 67 %.
Vláda vyhlásila ambiciózní plány na zvýšení
podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů: v roce
2030 má být 30 % elektřiny z větrných, solárních
a malých vodních elektráren a biomasy.
Do roku 2025 se má rozšířit kapacita energie
z obnovitelných zdrojů až o 7 000 MW a pokrývat čtvrtinu veškeré vyrobené elektřiny. Cílem
je také zvýšit podíl velkých vodních elektráren
(nad 50 MW), které se dnes podílejí na celkové
produkci asi 25 %, do roku 2030 na 30 %. Pákistán
chce tedy v roce 2030 vyrábět 60 % elektřiny
z obnovitelných zdrojů a velkých vodních elektráren. Předpokládá se proto, že podstatná část
nově budovaných kapacit a zdrojů nahrazujících
dosluhující elektrárny budou projekty alternativních a obnovitelných zdrojů. To by mělo přinést
i snížení průměrné ceny generované elektřiny.
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Pákistánská energetika řeší problém „cirkulárního dluhu“: distributoři nejsou schopni vybírat
poplatky a omezit ztráty při distribuci elektřiny
na požadovanou úroveň, a proto neplatí výrobcům
elektřiny, a když ztráty dosáhnou neúnosné výše,
uhradí je státní rozpočet. Tato dynamika nemotivuje distributory ke zlepšení výkonnosti a odrazuje
výrobce elektřiny od investic do nových kapacit.
Pro české výrobce existuje možnost uplatnit se
při projekci a dodávkách malých vodních elektráren, elektráren využívajících biomasu, případně
i další alternativní zdroje. Vedle těchto menších,
ale široce replikovatelných dodávek připadají
v úvahu dodávky pro projektované nebo budované velké hydroelektrárny (Diamer Bhasha,
Dasu) a koneckonců i tepelné elektrárny, jež
počítají s využitím domácích zdrojů uhlí. Reforma
energetického sektoru, která by měla přinést lepší
výběr poplatků, bude vyžadovat instalaci a údržbu
velkého počtu měřicích zařízení.
▶▶ Stavební průmysl
Stavebnictví se podílí 2,5 % na tvorbě HDP, zaměstnává 8 % pracovních sil a ve finančním roce 2019
(tj. do června 2019) vystřídal sektor energetiky
na prvním místě v objemu přímých zahraničních
investic. Oproti předchozímu období nicméně
zaznamenalo propad o 7,57 %, který se přičítá mimo
jiné přísným regulacím a omezením. Vláda v dubnu
2020 oznámila balíček opatření k oživení stavebnictví, který tyto regulace uvolňuje, a navíc poskytuje daňové a další výhody. Od podpory stavebnictví
si stát slibuje zmírnění dopadů, jež měla koronavirová krize na zaměstnanost, protože se rychleji
vrátí do práce pracovníci různých kvalifikací včetně
nekvalifikovaných sil bez formálního zaměstnání,
ale i rozhýbání předchozí hospodářské stagnace
povzbuzením domácích i zahraničních investic.
V zemi chybí 11–12 milionů bytových jednotek,
z toho asi třetina ve městech. Bytová výstavba
je jedním z klíčových bodů programu současné
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vlády: kritizuje své předchůdce za opomíjení sektoru bydlení a pokládá za nutné, aby každoročně
přibyl alespoň milion nových bytů, aby se pokryla
současná poptávka a alespoň zčásti i každoroční
2,1% přírůstek obyvatel.
Balíček podpory stavebnictví obsahuje zvláštní
úlevy a subvence pro projekt sociálního bydlení,
který vláda vyhlásila krátce po svém nástupu
v roce 2018. Je určen především lidem s nízkými
a nižšími středními příjmy a obyvatelům nelegálních prostor, squatů a slumů, což je zhruba pětina
městského obyvatelstva. Vedle masivní výstavby
levných bytů ve městech i na venkově má podpora
stavebnictví pomoci i oživení výstavby obchodních center a kancelářských budov. Oživení stavebních aktivit přinese poptávku po stavebních
materiálech všeho druhu, z nichž je pouze část
a základní sortiment pokryt domácí výrobou.
Trvalá je poptávka po dřevu. V projektech levného
bydlení, zejména na venkově, se uplatní jednoduché typizované domy. Pro veškerou výstavbu jsou
potřebná úsporná energetická řešení s využitím
solární energie.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Pákistán, hospodařící původně s nadbytkem
vodních zdrojů (v roce 1951 připadalo 5 260 m3
na osobu na rok), se dnes řadí mezi země se sníženou dostupností vody a bez rychlých opatření,
jež by zabránila dalšímu negativnímu vývoji, se
dostane mezi země s nedostatkem vody (s odhadovaným počtem 227 milionů obyvatel v roce
2025 připadne 860 m3 vody na osobu na rok).
Zásadní vliv na vodní zdroje Pákistánu má změna
klimatu: proměnlivé a nepředvídatelné srážky
způsobují náhlé povodně na severu a stále delší
suchá období na jihu. Nová rizika představuje
rychlý postup v tání horských ledovců, které
napájejí pákistánské řeky. Pákistán leží v jedné
ze tří nejzranitelnějších oblastí světa, pokud jde
o důsledky klimatických změn.
Odpadní vody z domácností a průmyslu se buď
přímo vypouštějí do kanalizace, vodního toku
nebo do půdy. Většinou se voda nezpracovává
a žádné město s výjimkou Islámábádu a Karáčí
nemá biologické čističky; i ty zpracovávají jen

asi desetinu odpadních vod. Zemědělci používají
odpadní vody k zavlažování; bez ohledu na kontaminaci potravin a zdravotní rizika si jich cení kvůli
nutričnímu obsahu.
Řešení vodohospodářských problémů se dlouhodobě zaměřuje mj. na zlepšování hospodaření
s vodou ve městech prostřednictvím investic
k zajištění pitné vody, rozšíření kanalizace a zpracování odpadních vod, dále na rozvoj hydroenergetiky, protipovodňová opatření, opatření proti
suchu, zachycování dešťové vody a opatření k dlouhodobé udržitelnosti zavlažovacích systémů.
Doporučení Světové banky pro reformu vodohospodářství v Pákistánu zahrnují mimo jiné
rozšíření hydrologického a meteorologického
monitoringu a vytvoření vodohospodářských
informačních systémů na provinční a celostátní
úrovni, modernizaci zavlažovacích systémů
včetně nových ovládacích zařízení, automatické
ovládání vodohospodářských zařízení s použitím
dat získávaných v reálném čase, zlepšení odvodňovací infrastruktury, mohutné zvýšení kapacity
a výkonnosti čištění odpadních vod, zvýšení počtu
a spolehlivosti vodoměrů, investice do veřejné
infrastruktury pro venkovská hygienická zařízení včetně sběru odpadní vody a jejího základního čištění na úrovni vesnic. Všechny tyto oblasti
představují možnosti pro dlouhodobé uplatnění
českých dodavatelů.
Pákistán produkuje ročně kolem 20 mil. tun
pevného odpadu a toto množství roste 2% tempem
za rok. Největší města, Karáčí a Láhaur, používají
po dvou skládkách, ostatní velká města použitelné
skládky teprve budují, obvykle se pevný odpad
vyváží za hranice města. Asi 60–70 % pevného
odpadu ve městech se sbírá, svoz obvykle provádějí ruční vozíky a zvířaty tažené vozy, otevřená
nákladní auta a traktory s přívěsem, případně
otevřené kontejnery. Tato situace dává příležitost
pro využití technologií svozu odpadu, jeho třídění
a výroby energie jeho spalováním.

Velvyslanectví ČR v Islámábádu
e-mail: commerce_islamabad@mzv.cz
www.mzv.cz/islamabad
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Saúdská Arábie

E

konomické dopady pandemie COVID-19 se v prvním sledu projevily na poklesu poptávky po ropě
od největších odběratelů, zejména Číny, počátkem roku 2020. Restriktivní opatření zavedená
od konce února 2020 utlumila ekonomický život ve všech odvětvích, s výjimkou těch nejnezbytnějších
(prodej a dovážka potravin atp.). Na saúdský rozpočet však měla výrazně větší dopad paralelně probíhající
cenová válka na trhu s ropou. Rozpočet, koncipovaný na cenu 55 USD/barel, si pro své naplnění vyžádá
skokové zvýšení fiskálního deficitu, úsporná opatření a hledání nových zdrojů příjmu. Probíhající
krize přímo ohrožují vládní plány na diverzifikaci ekonomiky a odklon od ropy. Ačkoli vládní rezervy
ve výši cca 500 mld. USD pomohou zmírnit její dopady, je tendence z nich příliš nečerpat. Očekává se,
že neropná část HDP (40 % celkového HDP) může dosáhnout negativního růstu –6 %. Dalším důsledkem
tohoto vývoje bude masové propouštění zahraničních pracovníků a vyšší tlak na zaměstnání saúdských
občanů.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,4

0,3

–5,2

2,0

2,4

23,5

23,2

19,3

19,9

—

2,5

–2,1

1,2

1,5

2,3

—

—

—

—

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

70,6

49,8

–43,2

–34,0

12,5

Populace (mil.)

33,4

34,2

35,1

35,9

—

39/140

36/141

—

—

—

2/7

2/7

2/7

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)
Míra inflace (%)
Nezaměstnanost (%)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

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

Podíl sektorů na HDP

2022

3,7
2,9
0,3

18 %

12 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

5,9
5,4

Saúdská Arábie

2,0

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–5,2
2018
2018

53,9 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
2,4

22 %

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Saúdská Arábie zatím do podpory ekonomiky vložila formou několika stimulačních balíčků vlády
a centrální banky SAMA cca 47 mld. USD, tedy okolo 5,8 % HDP. Tím by se plánovaný fiskální deficit
pro rok 2020 téměř zdvojnásobil. Vláda se v prvním sledu soustředila na udržení pracovních míst,
zejména s ohledem na udržení teprve se rodícího soukromého sektoru nezávislého na zakázkách
státních podniků a ropném sektoru. Dále stimulační balíčky zahrnují mimo jiné odklady různých
administrativních a městských poplatků, daní, ale také splátek půjček soukromého sektoru. V důsledku
přetrvávajících nízkých cen ropy po cenové válce na přelomu prvního a druhého čtvrtletí pak bylo nutné
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hledat nové zdroje příjmů, a tak bylo oznámeno ztrojnásobení sazby DPH na 15 % od července a zrušení
přídavků na zvýšené životní náklady pro státní zaměstnance (cca 6 000 Kč pro více než 68 % pracovní
síly). V neposlední řadě byla zvýšena dovozní cla na řadu položek, včetně potravin, plastů a materiálů
důležitých pro stavební, kovozpracovatelský a chemický průmysl. Vláda také převedla na státní
investiční fond PIF 40 mld. USD z devizových rezerv (cca 9 %) na zajištění pokračování prioritních
vládních projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu, zábavy a výstavby.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Saúdská Arábie bude pokračovat v nastoupeném směru budování národních výrobních kapacit, proto
bude přetrvávat poptávka po spolupráci technologickém transferu a přenosu výroby ve všech odvětvích.
Zvýšený tlak na nahrazování zahraničních pracovníků místními občany také vytváří příležitosti v oblastech odborného výcviku a vzdělávání.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Saúdská Arábie je země, která je obvykle spojována s těžbou ropy. Země však také oplývá
nemalými zásobami dalších nerostných surovin, jejichž těžbu má v této době, a v souladu
s vládní strategií Vize 2030, velký zájem rozvíjet. Cílem je, aby do roku 2030 sektor těžby
mimo ropy a zemního plynu přispíval k HDP
částkou 176 mld. SAR (1,16 bil. Kč). Vytvořeno by
mělo být až 200 000 pracovních míst. Celková
hodnota minerálního bohatství Saúdské Arábie
se odhaduje na 4,8 bil. SAR (31,57 bil. Kč), mezi
jinými země disponuje jedněmi z největších ložisek fosfátů a tantalu na světě, dále má významné
zásoby bauxitu, kaolinu, stříbra, zinku, mědi
a magnezitu. Regionální prvenství drží Saúdská
Arábie také v těžbě zlata.
Saúdská geologická služba dále plánuje rozsáhlý průzkum nerostných rezerv po celé zemi,
který by měl sloužit jako podklad pro další
investiční příležitosti. Vláda před nedávnem
oznámila rozhodnutí alokovat 54 míst na ploše
přibližně 4 000 km2 pro těžbu. Lokality v regionu
Rijádu, Mekky, Medíny, Asiru, Ha’ilu a Nadžránu
jsou bohaté mimo jiné na zlato, měď, stříbro,
zinek, olovo, železo, křemík, molybden a cín.
Je pravděpodobné, že saúdská vláda nabídne

potenciálním investorům zajímavé pobídky. Se
shora uvedenými iniciativami je možné očekávat poptávku po technologickém transferu
moderních technologií hlubinné i povrchové
těžby, ale také řízení logistických řetězců vytěženého materiálu.
▶▶ Kovozpracovatelský průmysl
V souvislosti se shora uvedenými iniciativami
v těžebním průmyslu a v souvislosti s nedávno
oznámeným zvýšením cel na dovoz řady kovových výrobků, je zde očividná vládní snaha
o povzbuzení vybudování národních kovozpracovatelských kapacit. Saúdská Arábie je třetím
největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě.
Také železo a ocel představují významné dovozní
položky. Rozvoj domácího těžebního průmyslu
by tak zemi do značné míry vyvázal ze závislosti
na těchto dovozech.
Dle vládní investiční agentury SAGIA je na trhu
prostor pro moderní technologie lití, kování,
tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení
(turbíny, pumpy), zařízení pro čištění kovů, výrobní
prostředky pro produkci přesných odlévacích
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forem (synergie s národní keramickou výrobou),
ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby.
▶▶ Obranný průmysl
Saúdská Arábie v rozpočtu na rok 2020 vyčlenila
48,5 mld. USD (cca 6 % HDP). Země je také druhým
největším dovozcem vojenské techniky na světě.
V roce 2019 český vývoz zbrojní techniky činil 5,7
mil. USD. Jedná se především o střelivo všeho druhu,
výbušniny (v obou případech se jedná o dlouhodobou spolupráci), protichemické vybavení, vozidla
(transfer technologie a zavedení výroby) a elektronická zařízení. Vláda Saudské Arábie usiluje
o přenos technologií na výrobu zbraní, munice
a vojenských dopravních prostředků do Saudské
Arábie (výhledově zabezpečení až 40 % všech
nákupů). Ačkoli je otázkou, jak dlouho ještě potrvá
zahraniční nasazení saúdských ozbrojených sil
(Jemen), je nadále možné předpokládat setrvalý
růst poptávky po tomto materiálu.
Vedle klasického speciálu je také poptávka
po řešeních z oblasti ICT a přidružených služeb,
kde mají české firmy dobrou pověst. V souvislosti
s rozvojem nekonvenčních asymetrických hrozeb Saúdská Arábie urychleně poptává systémy
detekce a neutralizace dronů všech typů, stejně
tak dronovou techniku sama nakupuje. Pro rok
2020 se počítá se zprovozněním nového vojenského letiště krále Salmána a postavení nové
univerzity obrany, námořní akademie a letecké
akademie. Z toho vyplývá potenciální poptávka
po spolupráci a dodávce služeb v oblasti výcviku
(simulátory, cvičné prostředky).

a 2019 země prožívala období „sezón“ ve svých
jedenácti největších městech, které byly spojeny
s kulturními akcemi, včetně koncertů prominentních světových umělců a výstavby licencovaných zábavních parků, které byly po festivalech
demontovány. Rok 2020 poptávku vychýlil směrem k domácí zábavě, tedy například k videohrám
a herním zařízením, deskovým hrám, zařízením pro
domácí cvičení, atd. Je však možné předpokládat,
že od roku 2021 bude restartována příprava festivalů, čili se obnoví poptávka po pořádání kulturních akcí, tématických vzdělávacích výstav (vesmír,
dinosauři, apod.), ale také zábavních atrakcí heren
s instalovanou skupinovou virtuální realitou, pro
kterou české firmy dokážou dodat kvalitní obsah.
Pokračuje také vládní gigaprojekt zábavního
parku Qiddiyah, který mimo klasických atrakcí
obsahuje také zařízení pro sportovní vyžití,
včetně plavání, ale také bude zahrnovat řadu
gastronomických konceptů a infrastrukturu pro
cestovní ruch, jelikož park je umístěn na turisticky zajímavých skalních útvarech. Další vládní
gigaprojekt Red Sea Resort, který má pro rok
2020 taktéž zajištěné financování, představuje
příležitost pro dodávky zejména v oblasti hotelnictví, kde nové turistické komplexy budou taktéž ve svých projektech zahrnovat prvky zábavy
pro hosty.
Vláda také pokračuje v budování domácího
zábavního průmyslu, zejména filmového či hudebního. Zde je příležitost ke spolupráci ve školení
a předání know-how například v oblasti animace
či zvláštních efektů, hudební produkci, event
managementu a dalších.

▶▶ Zábava a volný čas
Saúdská Arábie prochází bezprecedentním obdobím uvolňování restrikcí na veřejné aktivity a trávení volného času obecně. V průběhu roku 2018
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Spojené arabské emiráty

D

le střednědobého výhledu vlády Spojených arabských emirátů zaznamená ekonomika v roce
2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 pokles o 5,3 %, v příštím roce se však očekává opětovný
růst o 2,3 %. I když je ekonomika země relativně slušně diverzifikovaná, stále je do jisté míry závislá
na obchodu s ropou. Tahounem dalšího hospodářského růstu má být v nadcházejících letech výhradně
neropný sektor, zejména projekty spojené se světovou výstavou EXPO 2020, která byla s ohledem
na pandemii COVID-19 odložena na období od 1. října 2021 do 31. března 2022. Organizace světové
výstavy poskytne hospodářství nový růstový impulz v souvislosti s očekáváním velkého počtu
nových investorů a návštěvníků, což značně podpoří nárůst spotřeby a přinese zvýšenou poptávku
například po službách. Strategické plány národního hospodářství Spojených arabských emirátů jsou
založeny především na digitální ekonomice a mají přispět k vytváření příležitostí pro přímé zahraniční
investice a celkovému ekonomickému rozvoji. Jedním z hlavních dlouhodobých vládních cílů je zvýšit
hospodářskou bezpečnost postupnou implementací digitální ekonomiky a blockchainových technologií,
zejména ve finančních transakcích a službách.
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Od vypuknutí nákazy COVID-19 uvolnila federální vláda země stimulační balíček pro stabilizaci hospodářství v celkové výši 282,5 mld. AED, což odpovídá 1,8 % HDP. Převážná většina opatření se týká zajištění dostatečné likvidity pro malé a střední společnosti a snížení, případně úplného zrušení povinných
poplatků v souvislosti s podnikáním (obnovení licence k podnikání, udělení pracovního povolení atp.).
Země má značné finanční rezervy a stabilní bankovní sektor. Jako nedílnou součást své střednědobé
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strategie boje proti současnému celosvětovému poklesu cen ropy v důsledku pandemie COVID-19 vydaly
Spojené arabské emiráty mezinárodní tranši dluhopisů ve výši 7 mld. USD, která by měla zajistit dostatek finančních prostředků v rozpočtu v době očekávaného snížení příjmů z prodeje ropy. SAE mají jednu
z nejvíce diverzifikovaných ekonomik v celém regionu GCC a z tohoto pohledu nejsou očekávána žádná
větší rizika. Pro rok 2020 je s ohledem na aktuální hospodářský útlum a pokles cen ropy predikován
deficit státního rozpočtu ve výši 1,6 % HDP.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ ICT

▶▶ Obranný průmysl

Hospodářská politika země se v souvislosti s pandemií COVID-19 bude výrazně zaměřovat na posilování digitalizace a další rozvoj infrastruktury
a komunikace se státní správou. V tomto směru
bude využívána nová technologie 5G, kterou
Spojené arabské emiráty začínají používat
ve všech ekonomických oblastech.
Trh informačních technologií roste průměrným tempem přibližně 4,5 % ročně. Poptávka po IT
službách roste rychleji než poptávka po hardwaru
a softwaru, a její růst tak mění strukturu trhu s IT,
na kterém je očekáváno, že v roce 2021 budou IT
služby převládat s podílem 41 %. Zvýšená poptávka
po IT službách je způsobena dynamickou vládní
strategií e-governmentu, budováním tzv. „smart
cities“ a s tím spojenými požadavky na bezpečnost
datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním faktorem
růstu poptávky zejména po ICT službách.

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily
do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek. To se spolu s napjatými vztahy s Íránem
a Katarem promítá do růstu výdajů na obranu
a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst
tempem 7 % ročně. Federální vláda hodlá rovněž navyšovat výdaje na vnitřní bezpečnost.
Prioritními oblastmi jsou ochrana strategické
infrastruktury a personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti pro české společnosti jsou
v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové
techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní
a munice a IT služeb.
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Thajsko

K

oronavirová pandemie zasáhla Thajsko hned v polovině ledna. Do konce února se počet nakažených
zvyšoval pouze v řádu jednotek denně a zdálo se, že nemoc COVID-19 zemi nijak výrazně nezasáhne.
Vývoj se dramaticky změnil v polovině března, kdy se denní nárůst nově infikovaných osob začal rychle
zvyšovat. Situaci se ovšem podařilo sadou restriktivních opatření stabilizovat a již od počátku dubna se
počet nově nakažených postupně snižoval a od začátku května se pohybuje de facto v jednotkách denně.
Thajská vláda přesto zachovává řadu přísných hygienických a bezpečnostních opatření, která postupně
uvolňuje. Thajsko jako otevřená proexportní ekonomika s významným odvětvím turistického ruchu je
pandemií značně postiženo. Podle předběžných odhadů mohou škody dosáhnout rekordních 1,3 bil. THB
(cca 1 bil. CZK), což představuje 7,7 % thajského HDP. Jednalo by se o podobný propad jako po finanční
krizi v roce 1997. Opatření spojená s bojem proti pandemii dopadnou kromě cestovního ruchu rovněž
na průmysl, včetně exportně orientovaného automobilového a elektrotechnického průmyslu. Veletrhy,
výstavy a další veřejné akce jsou zatím odkládány do druhé poloviny roku, většinou od září dále, nebo
plánují přesun do virtuální podoby. Mezinárodní finanční instituce i samotné thajské úřady odhadují
letošní pokles domácí ekonomiky přibližně o 5–6 %.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

4,1

2,4

–5,3

3,3

4,3

HDP na obyvatele (tis. USD)

7,3

7,8

7,6

8,1

—

Míra inflace (%)

0,4

0,7

0,2

0,7

1,2

Nezaměstnanost (%)

1,1

1,0

3,1

1,8

1,1

Bilance běžného účtu (mil. USD)

28,5

37,9

17,9

34,1

51,9

Populace (mil.)

69,4

69,6

69,8

70,0

—

38/140

40/141

—

—

—

3/7

3/7

3/7

—

—

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

5,9
5,4
3,3

3,7
2,9
2,4

25 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

Thajsko
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–5,3
2018
2018

33 %
58,6 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
4,1
3,6

8%

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Thajská vláda se rozhodla ke konci května podpořit domácí ekonomiku několika etapami stimulačních
balíčků v celkové výši 1,9 bil. THB (60 mld. USD), což představuje zhruba 10 % HDP. Pro vládní podporu
postiženým firmám má Thajsko slušnou výchozí pozici — veřejné finance jsou zatím v relativně dobrém
stavu, podíl veřejného dluhu na HDP činí pouze cca 40 % a mezinárodní ratingové agentury dlouhodobě
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potvrzují zemi pozitivní/stabilní úvěrový výhled, což může dobře posloužit jako polštář proti ekonomickým
a finančním výkyvům. Stejně tak Thajsko může využít zkušenosti z řešení finanční krize v roce 1997
nebo dopadů epidemie SARS. Nicméně vysoká míra zadlužení domácností (80 % thajského HDP)
spojená s potenciálním růstem nezaměstnanosti (ohroženo až 10 mil. osob) při praktické neexistenci
institucionální záchytné sociální sítě a rovněž zadlužení zejména malých a středních firem představují
riziko zvýšené ekonomické zátěže na nižší a nižší střední třídu, zejména zaměstnanou v široce rozšířené
neformální ekonomice. Postiženým podnikům vláda přispívá na mzdy, umožnila půlroční odklad splátek
daní a velkým, tzv. systémovým podnikům dotuje půjčky na doplnění oběžného kapitálu. Těžce zasažené
stavební firmy budou mít také například možnost nechat si prodloužit platnost stavebního povolení až
o jeden rok.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Přestože má Thajsko velmi rozvinutý systém silniční a letecké (vnitrostátní i mezinárodní) dopravy,
úroveň kolejové osobní i nákladní dopravy je nedostatečná, stejně jako přepravní kapacita systémů
městské hromadné dopravy (zejména v hl. městě
Bangkoku). Expanze MHD v Bangkoku (metro, nadzemní rychlodráha, tramvaje) i v dalších oblastech
(například ostrov Phuket) a též železniční rychlodráha propojující velká mezinárodní letiště, přístavy a ekonomické zóny východně od Bangkoku
(tzv. Eastern Economic Corridor, EEC) patří mezi
vládní rozvojové priority. V zemi je díky předchozím zahraničním investicím do výroby dostatečná
úroveň technických znalostí a dovedností pracovníků. Rozvoj dopravy a zvýšení kapacit budou
vládní prioritou i nadále.
▶▶ ICT
Další významnou položkou na seznamu thajských
vládních rozvojových priorit s vazbou na pandemii je oblast ICT a digitalizace výroby. Značná
část výrobních podniků zahraničních investorů
v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, postižená nepřítomností zaměstnanců kvůli
COVID-19, hodlá v postkoronavirové době výrazným způsobem navýšit podíl automatizovaných
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a robotizovaných systémů. Tento vývoj určitě
podpoří i místní kapacita produkce vyspělé ICT
techniky a zařízení pro domácí využití i export.
V zemi současně existuje rozsáhlý „ekosystém“
technologických společností a start-upů, napojených na špičkový systém vědy a výzkumu,
vysokých škol, akademické sféry i soukromých
firem. Thajské subjekty v této oblasti spolupracují na globální úrovni s nejlepšími světovými
pracovišti. Největší potenciál pro české firmy je
možné aktuálně najít v zaměření na e-commerce,
internet of things/IoT, artificial intelligence/AI,
ale i v sektoru obrany a bezpečnosti (cyber security, personal tracking, thermal scanning apod.).
▶▶ Obranný průmysl
Obrana a bezpečnost tradičně jsou a zůstanou
jednou z prioritních oblastí. Ozbrojené a bezpečnostní složky jsou jedním z pilířů společnosti a významnou společenskou silou. Výdaje
na obranu tvoří významnou část státního rozpočtu, přičemž i zde dochází v důsledku pandemie k úpravě alokací. Přesto nadále půjde o jednu
z priorit, přičemž stále větší roli budou hrát faktory spojené s obranně-průmyslovou spoluprací,
podporou thajského průmyslu, společným vývojem nebo společnou expanzí na třetí trhy. Českým
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firmám se v daném kontextu nabízejí bilaterální
mechanismy a platformy vzniklé v posledních
letech, které mají potenciál být odrazovým můstkem pro dlouhodobou spolupráci v Thajsku a širším regionu. Projednávané možnosti spolupráce
mají vazby i na ochranu veřejného zdraví, letecký
a automobilový průmysl, VVaI apod.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Thajsko se může pochlubit špičkovým systémem
zdravotnictví, které je postaveno nejen na technologicky pokročilé úrovni vybavení, ale i na personálních kapacitách (vzdělání a praxe lékařů
i sester). Vláda zároveň zařadila zdravotnickou
péči (včetně kosmetické nebo využití konopí pro
lékařské účely) a produkci zdravotnického vybavení a léčiv mezi prioritní oblasti rozvoje. V plánu
je vytvoření z Thajska regionálního centra/hubu
pro celou řadu lékařských zákroků (kloubní
náhrady, gynekologie, zubní lékařství, kosmetika ad.). Českému exportu a případným investicím nahrává i aktuální snaha země o všeobecné
posílení kapacit zdravotnického systému s ohledem na COVID-19. Přínosem pro intenzivní spolupráci může být i místní vyspělá úroveň lékařské
vědy a výzkumu, stejně jako vysokého školství.
Kladem Thajska je i bonita místních partnerů
a jejich přesah do regionu, kde vlastní řadu předních zařízení.

▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Thajsko má přímo ideální klimatické a přírodní
podmínky pro pěstování celé řady exportně
orientovaných plodin (rýže, káva, tropické ovoce,
kaučukovník), stejně jako kapacity v oblasti
živočišné produkce (drůbež, ryby, krevety a další
plody moře). V aktuální situaci zvýšené domácí
i světové poptávky a v návaznosti na nutnost
generovat nová pracovní místa v souvislosti
s růstem nezaměstnanosti kvůli COVID-19 je
prioritou vlády podpořit farmáře i zpracování
zemědělských surovin – základní i pokročilejší
s vyšší přidanou hodnotou. Zájem o úspěšnost
sektoru je podpořen i určitou formou thajského
patriotismu, hrdostí na svoji domácí kuchyni
a všeobecnou oblíbeností jídla jako významného
prvku sociální interakce.
V zemi dominují domácí potravinářské konglomeráty, ale již zde existuje i řada výrobních závodů
nadnárodních společností, které se podílejí
na vědě, výzkumu a inovacích, zejména v oblasti
biotechnologií a „novel foods“. Thajsko v této prioritní oblasti spolupracuje s řadou výzkumných
pracovišť a vysokých škol na globální úrovni.

Velvyslanectví ČR v Bangkoku
e-mail: commerce_bangkok@mzv.cz
www.mzv.cz/bangkok
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Turecko

N

ástup koronavirové pandemie v Turecku nastal v porovnání s unijními zeměmi později. I z tohoto
důvodu země ještě za první čtvrtletí roku 2020, v meziročním srovnání s rokem předešlým,
vykázala růst HDP o 4,5 %. Nicméně dopad krize v dubnu a květnu byl razantní, a proto se dá ve druhém
čtvrtletí 2020 očekávat výraznější propad nejen v porovnání s finanční krizí v roce 2009, ale také
s recesí v roce 2001. Země zpřísnila možnost směny valut a dohled nad finančním trhem. COVID-19
dále zapříčinil skokové zhoršení bilance běžného účtu, kterému k lepším číslům nepomůže ani nízká
cena ropy a zemního plynu. I vzhledem ke zhoršujícímu se výkonu tureckých exportních společností
je proto očekávatelná snaha turecké vlády zavádět protekcionistická opatření s cílem bilanci běžného
účtu napomoci.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

3,0

0,7

–5,4

4,3

3,9

HDP na obyvatele (tis. USD)

9,3

9,0

7,2

7,2

—

20,2

15,2

11,2

10,8

12,2

Míra inflace (%)
Nezaměstnanost (%)
Bilance běžného účtu (mil. USD)
Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD

10,9

13,7

18,8

19,4

16,7

–20,7

8,7

–12,8

–18,8

–28,9

82,3

83,4

84,3

85,0

—

61/140

61/141

—

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

Predikce EIU

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

Podíl sektorů na HDP

2022

5,9
5,4
4,3

3,7
2,9
0,7

19 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

Zdroj: WB; 2019

Turecko
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–5,4
2018
2018

28 %
55,9 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
3,0

6%

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Dle údajů Ministerstva financí dosáhla finanční pomoc alokovaná státem na boj s koronavirem
10–11 % tureckého HDP (cca 89 mld. USD). Vládní pomoc měla široké zaměření, od jednorázových
výplat v hotovosti pro nejchudší, až po snahu co nejvíce napomoci exportérům, která se projevila
v poskytování výhodných úvěrů až do výše v přepočtu cca 7,3 mil. USD přes státní Turk Eximbank.
Zásadní otázkou pro Turecko se nyní ovšem stává dostupnost mezinárodního financování. To
za situace, kdy jeho pohledávky v zahraniční měně se splatností v příštích 12 měsících dosahují
až 24 % jeho HDP. Tato skutečnost může být dále komplikována všeobecně očekávaným pozvolným
propadem TRY, což dále zkomplikuje přístup k zahraničním měnám. Dohoda s Mezinárodním
měnovým fondem, která by situaci mohla zjednodušit, se v tuto chvíli jeví poměrně nepravděpodobná.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Automobilový průmysl
Důležitou položkou turecké průmyslové výroby jsou
automobily a jejich příslušenství. Tento sektor také
zůstává největší položkou vzájemného obchodu.
Turecký trh je v tomto segmentu 6. největší
v Evropě. Zhoršené hospodářské výsledky Turecka
i zahraničně politické problémy přispěly k poklesu
prodejů automobilů v roce 2019. Pozitivní trend
růstu z konce roku 2019 byl zastaven COVID-19,
který znamenal nejen utlumení prodejů vozidel, ale
především zastavení výroby v celém sektoru automotive na cca 1,5 měsíce, což přináší vysoké ztráty.
Pokračují vládní investiční pobídky, které
jsou součástí širší strategie snižování závislosti
na importu v důležitých sektorech a současně snahou o vylepšení tradičně záporné obchodní bilance.
Systém vládních pobídek již přilákal na místní trh
mnoho světových producentů, kteří zde umisťují
svou výrobu (Renault, FIAT, Mercedes). Nadále
je diskutována zamýšlená německá investice
v podobě zahájení výroby vozů Volkswagen, Škoda
a Seat koncernu Volkswagen poblíž města Manisa.
Přes hospodářské problémy Turecka lze předpokládat další rozvoj tohoto sektoru, jehož trh představuje pro české exportéry příležitosti v subdodavatelské struktuře. Na tureckém subdodavatelském
trhu je velká řada firem hlavně v oblasti Bursa,
Kocaeli, Manisa, Izmir, Istanbul a Adana.

rozvíjí, když v roce 2019 dosáhly výdaje na hardware, software, IT a telekomunikační služby
45 mld. USD. Růst životní úrovně, nové infrastrukturní projekty a automatizace v průmyslu tak
vytvářejí tlak na zavádění moderních technologií
a jejich ochranu. Turecká vláda vyhlásila několik
programů, které vytvářejí centra rozvoje ICT, velká
pozornost je věnována tematice e-transformation,
zvláštní důraz je pak kladen na tematiku kybernetické bezpečnosti. Turecký trh a průmysl teprve
poznávají výhody a výzvy, které vytvářejí využívání ICT. České firmy mají šanci zaujmout svými
produkty jak v privátním byznysu, tak ve veřejném
sektoru. Na poli budování 5G je třeba počítat se
silnou pozicí čínských společností Huawei a ZTE.
Vzhledem k bezpečnostním okolnostem je Česká
republika vnímána jako velmi vhodný partner pro
spolupráci v oblasti citlivých dat a technologií.
Velice aktuální je i česká zkušenost v oblasti
„smart cities“, kde Turecko díky svému populačnímu boomu koncentrovanému do měst pociťuje
enormní potřebu v oblasti chytrého řízení dopravy,
parkování, sběru odpadu atp. V prosinci 2019
vyhlásilo Ministerstvo přírodních zdrojů a urbanizace strategii pro rozvoj „smart cities“. České aplikace mají potenciál tureckého zákazníka zaujmout
a tato strategie jim dává pole k působnosti.
▶▶ Obranný průmysl

▶▶ ICT
Oblast ICT byla jedním z mála oborů, kde došlo
v období COVID-19 k významnému posunu a růstu
postaveném na internetovém komerčním prodeji
zboží, potravin a služeb. Finanční tržby elektronických firem poskytujících podporu IT vzrostl dle
statistik o 170 %. Internetový prodej, streamovací
služby, internetová televize, internetové služby
získaly velmi silnou pozici, a především pozornost
i u střední generace, která je doposud využívala
méně. Celkově se sektor IT v Turecku dynamicky

Podmínky v odvětví určuje politicky a vládou silně
podporovaný rozvoj domácí výroby. COVID-19
na vývoj tohoto sektoru doposud zásadně nezapůsobil a vzhledem k mezinárodnímu angažmá Ankary
se velká změna nedá očekávat. Turecko investuje
nemalé prostředky do nových projektů „národních
zbraní“ a domácí produkce je zvýhodňována před
zahraniční. To ovšem neznamená, že zde není prostor pro subdodávky ze zahraničí a společné podnikání s tureckými firmami, což je tureckou vládou
značně podporovaná praxe. Největší v Turecku
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probíhající projekty je možné rozdělit do sedmi
tematických okruhů: pozemní vozidla, námořní
technika, avionika a vesmír, R&D, protivzdušná
obrana a zbraňové systémy, elektronické válčení
a radarové systémy, kybernetická bezpečnost.
Subdodávky do těchto projektů jsou ideální příležitostí pro české výrobce ozbrojené techniky, konkrétně je zřetelný zájem o obráběcí stroje a výrobní
technologie těžkého strojírenství, optické zařízení,
kabeláž či motory do bezpilotních prostředků
a vrtulníků. Turecký trh může být dále z pohledu
českých subjektů perspektivní např. v oblasti
prostředků protichemické a radiační ochrany
a stranou zájmu nemohou zůstat ani výrobky pro
záchranné systémy. V souvislosti s možnou výstavbou jaderných elektráren je potřeba vytvořit bezpečnostní a záchranný systém. V něm je možno
spatřovat další šanci pro uplatnění českých firem.
▶▶ Strojírenský průmysl
Na sektor měl COVID-19 nerovnoměrné dopady.
Zatímco v oblasti výroby linek a zařízení pro
komerční využití, především bílé zboží, automotive
atd. došlo k výraznému snížení až zastavení výroby,
oblasti směřované do těžkého a obranného průmyslu pokračovaly bez větších výkyvů. Celkově v této
oblasti nadále existuje velmi dobrý potenciál pro
export obráběcích strojů do Turecka, který je dán
rychlým růstem domácí výroby v oblasti obranného, automobilového a dopravně-strojírenského
průmyslu, který má vysoké exportní ambice, a tedy
i nároky na kvalitu. V tomto sektoru jde o komplementaritu, kdy české firmy vynikají právě v oblasti
obráběcích strojů, kdežto turecké firmy jsou konkurenceschopnější a lepší v lisování, řezání materiálu
plazmou či vysekávání plechu.
Turecko a ČR se z hlediska výroby obráběcích
a tvářecích strojů více či méně doplňují. ČR je lepší v přesném obrábění, Turecko má kvalitní výrobce lisů. Cena lisovacích a postupových nástrojů je
v Turecku vysoká (výrobci musí dovážet více legované oceli a cena nástrojů se značně prodražuje).
V tomto segmentu spatřujeme také příležitost pro
export vysoce přesných technologií obrábění, soustružení, frézování. Vzhledem k posílení projektů
obranného průmyslu (pozemní vojsko a námořnic-
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tvo) v Turecku, jejichž financování má vysokou prioritu, se zvýšila v rámci stavby nových továren možnost dodávek pro české strojírenské firmy.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Turecko je potravinářským gigantem a v dodávkách
většiny produktů je soběstačné. Celkově je 7. největším světovým producentem potravin. Současně,
do počátku pandemie, postupně stoupaly i importy
ze zahraničí. Důvodů pro tento stav je mnoho,
od těch sociálních až po politické, kdy zvyšování
produktivity není věnována dostatečná pozornost.
Zemědělství samo o sobě tvoří přes 6 % HDP země
a celkově zaměstnává okolo 3,5 milionu obyvatel.
Na potravinářském trhu se mohou nadále
úspěšně uplatnit i výrobky pro bezlepkovou dietu
(nejsou tak běžně dostupné, jak je tomu v Evropě).
Dále je možné očekávat poptávku po tzv. zdravých potravinách, například po cereálních výrobcích. Na významu začínají v poslední době též
sílit i certifikované halal potraviny. Tento sektor,
i z hlediska možného exportu do oblasti Blízkého
východu je v Turecku velice perspektivním.
Česká republika stále zůstává největším unijním
vývozcem živého skotu do Turecka. Naši producenti se ovšem museli v roce 2019 vypořádat s celou
řadou obtíží spojených s klesající kupní silou tureckých zákazníků i špatnými zásahy státu do trhu se
skotem. Vlivem kumulace velkého množství masa
ve státních skladech, následnou klesající výkupní
cenou způsobenou přebytkem poptávky a tlakem
domácích producentů Turecko v říjnu 2019 zakázalo veškerý dovoz živého skotu. Jedná se o dočasné
řešení a v průběhu léta 2020 je možné očekávat
opětovné povolení dovozu. Prostor pro české producenty existuje i v oblasti veterinárních léčiv,
vakcinací, krmných směsí a produktů či služeb
souvisejících s podporou domácího chovu (inseminační dávky a poradenství, technologie pro ustájení
dobytka, stroje na přípravu krmiva a vitaminy).

Velvyslanectví ČR v Ankaře
e-mail: commerce_Ankara@mzv.cz
www.mzv.cz/ankara
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Uzbekistán

D

le dostupných údajů lze v Uzbekistánu sledovat v poslední dekádě stabilní ekonomický růst, který
se pohybuje v rozmezí 5 až 8 %. Konkrétně v roce 2019 dosáhl růst HDP hodnoty 5,6 %. Míra inflace
vykazuje vysokou hodnotu 15,1 %. V zemi dle odhadů žije přes 33 mil. obyvatel a HDP na obyvatele
přesahuje 1 600 USD. Běžný účet Uzbekistánu je mírně deficitní. Koronavirová pandemie zasáhla
Uzbekistán o něco později než evropské země, proto není statistika letošního první čtvrtletí touto krizí
téměř ovlivněna. Restriktivní míry se naplno projeví až ve druhé čtvrtině tohoto roku, kdy propad
ekonomiky, ztráty z turistického ruchu, návrat statisíců ekonomických migrantů ze zahraničí a tím
výrazný pokles objemu zasílaných remitend, jakož i výpadek na příjmové stránce rozpočtu povede
ke snížení životní úrovně značné části obyvatel, nárůstu nezaměstnanosti a inflace.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

5,1

5,6

0,9

6,1

5,5

HDP na obyvatele (tis. USD)

1,6

1,7

1,8

2,0

—

13,1

15,1

11,9

11,3

12,0

—

—

—

—

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–3,6

–3,2

–5,2

–4,3

–4,6

Populace (mil.)

32,5

33,0

33,5

33,9

—

—

—

—

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

Míra inflace (%)
Nezaměstnanost (%)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

26 %

32,2 %

33 %

20 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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2019
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–3,0
–4,9
2018
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Uzbekistán

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda zatím do podpory ekonomiky vložila 1,7 mld. USD, nominálně 3,3 % HDP a další pomoc ještě
plánuje. Podpůrné programy jsou zaměřeny na podporu podnikání a zaměstnanosti, včetně provádění
infrastrukturních projektů, zajištění udržitelného fungování hospodářských odvětví a rozšíření sociální
podpory obyvatelstva. Postiženým podnikům vláda přispívá na mzdy, umožnila půlroční odklad splátek
daní a velkým tzv. systémovým podnikům dotuje půjčky na doplnění oběžného kapitálu. Opatření
spojená s podporou ekonomiky během pandemie COVID-19 vytvářejí enormní tlak na státní rozpočet
a budou prohlubovat zahraniční zadluženost země. Aktuálně Uzbekistán hledá u zahraničních věřitelů
3 mld. USD, a to je probíhající krize v zemi zatím v plném proudu. Po jejím skončení a sečtení všech
protikrizových výdajů lze předpokládat nutnost zahraničního zadlužení v dvojnásobné výši.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V souvislosti s COVID-19 definovala uzbecká vláda jako prioritní ekonomická opatření zaměřená jednak
na zvýšení soběstačnosti místní ekonomiky formou transferu technologií od zahraničních dodavatelů
a lokalizaci výroby v místě, a jednak na zvýšení přidané hodnoty u klíčových položek exportu – nerostných
surovin a bavlny. Čtyři z nich – zdravotnictví, energetika, těžba nerostných surovin a textilní průmysl –
přitom představují skvělé příležitosti pro české exportéry.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Více než 40 % uzbeckého exportu představují
nerostné suroviny. Současná průměrná úroveň
zpracování těchto komodit při vývozu dosahuje
pouhých 30 %. Uzbekistán v současnosti jednak
hledá technologie na lokální zpracování místně
těžených nerostných surovin za účelem zvýšení
jejich přidané hodnoty pro export, a zároveň hledá
technologie zintenzivnění geologického průzkumu teritoria země za účelem nalezení nových
těžebních lokalit. Za tímto účelem uzbecké autority již vypracovaly Koncepci rozvoje geologického a těžebního průmyslu Uzbekistánu na roky
2020–24. Sektor důlního, těžebního a ropného
průmyslu je příležitostí pro česká řešení hlavně
v oblasti geologického průzkumu.
▶▶ Energetický průmysl
Budování nových výrobních kapacit bude vytvářet tlak na energetickou infrastrukturu, která je
zatím v zemi velmi nedostatečná. Program modernizace a diverzifikace výroby počítá s realizací
více než 30 projektů v celkové hodnotě více než
9 mld. USD.
Plánuje se výstavba nových energetických
bloků s paroplynovým cyklem o celkovém výkonu
3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace
malých a středních vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní kapacity o 14 GW. Probíhá výstavba
a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových stanic,
řídících center atp., přičemž hlavní roli v tomto
sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních, inženýringových, dodavatelských
a výrobních subjektů. Samostatnou kapitolou
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v sektoru energetiky je výstavba jaderné elektrárny, která bude postavená v Uzbekistánu podle
ruského modelu. Stavební práce budou prováděny
UZ stranou společně s ruskou státní společností
Rosatom.
Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou
bloků o celkové kapacitě 2,4 gigawattů, stavba
bude stát 11 mld. USD. Spuštění prvního bloku
je naplánováno na rok 2028. Výstavba elektrárny
představuje významnou příležitost pro zapojení českých firem ze segmentu jaderné energetiky do projektu jako subdodavatelů, resp.
konzultantů.
▶▶ Textilní a obuvnický průmysl
Uzbekistán je předním světovým exportérem
bavlny. Za předchozího režimu se vypěstovaná
bavlna téměř výlučně exportovala v syrovém
neopracovaném stavu. Současná exekutiva si
za jeden z hlavních ekonomických cílů klade dosažení vyšší přidané hodnoty u exportované bavlny
místní provenience.
Cílem k dosažení tohoto stavu jsou investiční
pobídky pro zahraniční investory v sektoru textilního průmyslu. Žádané jsou investice do segmentů zpracování syrové bavlny, výroby nití, přízí,
látek, jakož i šití hotových oděvů a lůžkovin, textilních výrobků, oděvních doplňků atd. Sektor představuje perspektivní příležitosti pro české textilní
a strojírenské firmy.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Uzbekistán již započal výstavbu inovativního
vědeckého a výrobního farmaceutického klastru
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v Taškentské oblasti. Další klastry jsou ve stadiu přípravy. Cílem klastrů je realizace výroby
inovativních léků, léčivých přípravků a high-tech
zdravotnických zařízení. K financování výstavby
průmyslové zóny chce uzbecká vláda přilákat
zahraniční investory ze zemí s rozvinutým farmaceutickým sektorem, včetně České republiky.
Klastry jsou příležitostí pro české farmaceutické
firmy získat podíl na uzbeckém farmaceutickém

trhu s výhledem na možnost následného exportu
produkce do sousedních zemí Střední Asie
s kapacitou 100 mil. obyvatel.

Velvyslanectví ČR v Taškentu
e-mail: commerce_tashkent@mzv.cz
www.mzv.cz/tashkent
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Vietnam

V

ietnam zažíval až do ledna 2020 nejvyšší ekonomický růst za posledních sedm let s tempy růstu
HDP přesahujícími 7 %. S nástupem pandemie COVID-19 v únoru 2020 se vše dramaticky změnilo
a vietnamská ekonomika už v prvním čtvrtletí zpomalila na 3,8 %. Pandemie zasáhla vietnamskou
ekonomiku zejména v několika klíčových sektorech (zemědělství, dopravě, cestovním ruchu a dalších
službách souvisejících s turismem). Celkově je však vietnamská ekonomika stále poměrně silná
a stabilní a má dostatečné vnitřní zdroje na obnovu růstu. Vietnamské vládě se také s pomocí včasných
protiepidemických opatření a rozsáhlých podpůrných ekonomických balíčků podařilo udržet vysokou
důvěru obyvatel v ekonomické oživení. Po odeznění pandemie by se tak růst vietnamské ekonomiky
mohl v příštím roce vrátit opět k sedmi procentům.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

7,1

7,0

3,3

6,3

6,6

HDP na obyvatele (tis. USD)

3,2

3,5

3,7

4,0

—

Míra inflace (%)

3,0

5,2

0,9

4,5

1,3

Nezaměstnanost (%)

3,1

3,4

4,6

4,2

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

5,9

13,3

12,8

9,5

5,5

95,5

96,5

97,3

98,2

—

77/140

67/141

—

—

—

5/7

4/7

4/7

—

—

Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

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

Podíl sektorů na HDP

2022

14 %
41,6 %
34 %

16 %
zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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Zdroj: EIU, IMF

Tři vládní podpůrné balíčky v celkové výši 29,5 mld. USD (cca 11 % vietnamského HDP) by měly pomoci
udržet růst vietnamského HDP v tomto roce kolem 3 %. Fiskální balíček ve výši 7,8 mld. USD zahrnuje
sadu daňových opatření, ze kterých bude moci profitovat většina vietnamských podniků. Monetární
balíček ve výši 13 mld. USD zahrnuje nabídku zvýhodněných úvěrů pro nejvíce postižené podniky
a celkové rozvolnění monetární politiky. Vietnamská centrální banka v rámci tohoto podpůrného
balíčku v prvním pololetí několikrát snížila základní úrokovou sazbu. Třetí „sociální“ balíček je
určen na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel-zaměstnancům, kteří v souvislosti s uzavíráním
podniků přišli o práci, malým soukromým zemědělcům a dlouhodobě nezaměstnaným.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl

▶▶ ICT

Vietnam plánuje celé spektrum nových energetických celků – tepelné elektrárny i elektrárny
využívající obnovitelné zdroje (voda, vítr, biomasa). Národní energetická strategie počítá
s nárůstem celkové instalované kapacity ze
současných 50 GW (2019) na 96 GW v roce 2025
a 130 GW v roce 2030, což bude vyžadovat investice do výroby a rozvodu elektřiny v celkové hodnotě 148 mld. USD.
V energetickém mixu dojde ke zvýraznění
podílu tepelných elektráren (zejména uhelných). Podíl uhelných elektráren v energetickém mixu vzroste ze současných 37 % na 55 %
v roce 2030 a podíl plynových elektráren na 17 %.
Plánovaná výstavba dvou jaderných elektráren
byla v roce 2017 zastavena. Do roku 2030 se
postaví 13 300 km linek vysokého napětí 500 kV
a 26 500 km linek 220 kV.
Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie
do roku 2030 počítá s dynamickým růstem produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celková
výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by se měla
do roku 2030 více než ztrojnásobit. Vzhledem
k téměř vyčerpanému hydropotenciálu pro
výstavbu velkých vodních elektráren je v následujících letech plánována zejména výstavba malých
vodních, solárních a větrných elektráren.
České firmy mají značný potenciál v tomto
odvětví, například ve výrobě a exportu malých
vodních elektráren, dále mají know-how na produkci kogeneračních jednotek využívajících
jako palivo biomasu nebo odpad, úspěšně vyváží
větrné elektrárny a mohou zúročit své zkušenosti, získané díky nedávnému boomu solárních
systémů na českém trhu.
Příležitosti pro zapojení českých firem nabízí
také ropný a plynárenský sektor. Vietnam plánuje
výstavbu své třetí rafinerie s kapacitou 8 mil. tun
ropy ročně a výstavbu tří nových plynovodů v celkové dálce 880 km.

Sektor informačních technologií je ve Vietnamu
prudce rostoucím odvětvím a stává se odvětvím
klíčovým. Jeho rozvoj je vládní prioritou. Systém
vládních politik a strategií pokrývá všechny sektory ICT. Pandemie COVID-19 přinesla nové příležitosti pro uplatnění českých firem zejména
v oblasti e-governmentu, e-commerce a kybernetické bezpečnosti.
E-government – rozhodnutí vietnamské vlády
o urychlení digitalizace státní správy z dubna 2020
zásadním způsobem mění přístup vietnamské státní
správy k elektronizaci a digitalizaci. Rozhodnutí
ukládá povinnost všem složkám státní správy
na centrální i provinční úrovni digitalizovat všechny
agendy, u kterých lze elektronizaci procesu provést.
Bude rozšířen rozsah elektronických agend na nově
zřízeném Národním portálu státní správy (http://
dichvucong.gov.vn), například o vydávání řidičských
průkazů, vydávání karet zdravotního pojištění, placení účtu za elektřinu atd. Dále budou zřízeny nové
portály státní správy na provinční úrovni.
E-commerce – vládní epidemická opatření zvýraznila význam e-commerce pro vietnamskou ekonomiku. V květnu 2020 proto vietnamská vláda
vydala novou strategii rozvoje e-commerce na léta
2021–2025, která má za úkol rozšířit počet uživatelů on-line obchodů do roku 2025 na 55 % vietnamské populace s průměrným ročním nákupem
ve výši 600 USD. Celkový tržní potenciál on-line
nákupů ve Vietnamu tak vzroste na 33 mld. USD.
Kybernetická bezpečnost – nárůst digitálních
operací v průběhu pandemie vyvolal poptávku
po kvalitnějších systémech kybernetické bezpečnosti a vietnamská vláda ohlásila záměr posílit
podstatným způsobem investice do této oblasti.
▶▶ Obranný průmysl
Pandemie COVID-19 přinesla nové bezpečnostní hrozby pro Vietnam a vedla mimo jiné
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k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace
v Jihočínském moři, které dnes pro Vietnam představuje hlavní potenciální zdroj ozbrojeného konfliktu. Vietnam na tyto hrozby bude muset reagovat a dále modernizovat své ozbrojené složky.
Všeobecně se proto očekává nárůst poptávky
po nových moderních obranných technologiích.
Vývoz speciálu (radary, palné zbraně, munice)
tvoří už dnes velmi významnou část českého
exportu do Vietnamu. Kromě uvedených komodit
má Vietnam zájem o české trenažéry pro pěchotu
a letecké simulátory. České firmy budou mít možnost se zúčastnit i generálních oprav letadel L-39
používaných vietnamským letectvem. Vietnam
současně potřebuje modernizovat starou ruskou
techniku (vrtulníky, tanky, radary apod.). Vedení
vietnamské armády se snaží diverzifikovat dodavatele obranné techniky, což dává příležitost
i českým firmám. Výhodou je i řada vysoce postavených vojenských odborníků, kteří v minulosti
studovali v ČR.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Podle statistik OSN je Vietnam ve skupině zemí,
které mají nedostatek čisté vody a mají řadu
zdrojů znečištění ŽP. V zemi chybí efektivní odpadové hospodářství, je čištěno jen 10 % odpadní
vody (v průmyslu jen 4 %), 40–70 % populace nemá
kanalizaci, jejíž dobudování si vyžádá do roku
2025 zhruba 8,3 mld. USD. Vietnamský průmysl
denně vyprodukuje 7 mil. tun tuhého odpadu
a domácnosti dokonce 23 mil. tun. Sběr odpadu
ve městě dosahuje 82 % a na venkově jen 50 %.
Jen 53 % nemocnic zpracovává nebezpečný odpad
bezpečným způsobem. Téměř veškerý komunální
odpad je ukládán na skládky. V současné době existuje v zemi 458 skládek odpadu, ale 337 z nich
nemá potřebnou pozemní separaci ani přiměřené
vrchní zakrytí a nesplňuje tak hygienické normy.
Pouze ve velkých městech, jako je HCMC a Hanoj,
jsou stávající skládky s využitím zahraniční
pomoci postupně modernizovány a vybavovány
nejnovějšími technologiemi, nicméně stále existuje naléhavá potřeba výstavby dalších čističek
zejména komunálních odpadních vod a zařízení
na likvidaci tuhého komunálního odpadu.
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Vodohospodářská zařízení jako úpravny pitné
vody, čističky odpadních vod, zařízení na odsolování a další úpravu vody atp. jsou velmi perspektivní komodity vývozu do Vietnamu. Vietnam
nedosahuje mezinárodních standardů v oblasti
ŽP, vláda přijala koncepční materiály, ale
chybí finanční prostředky. Každoroční záplavy
zapříčiňují ohromné škody nejen na majetku.
Protipovodňové zařízení, zátarasy jsou žádanou položkou ve Vietnamu. Potenciální exportní
komoditou jsou i spalovny městského odpadu.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Vietnam je trh s obrovským potenciálem pro
odbyt zdravotnické techniky a farmaceutických
výrobků. Výdaje na zdravotnictví trvale rostou.
Zatímco v roce 2002 činily jen 4,4 % HDP, v roce
2019 dosáhly již 8 % HDP.
Pandemie COVID-19 zdůraznila naléhavost rozšíření omezených kapacit vietnamského zdravotnictví. Vietnamská vláda vydala již v únoru 2020
rozhodnutí o urychlení výstavby nových nemocničních zařízení a výstavbě nových karanténních zařízení a polních nemocnic v případě významnějšího
rozšíření nákazy. Ve Vietnamu je dnes k dispozici
celkem 1 671 nemocnic (z toho 13 % soukromých).
S ohledem na velkou populaci Vietnamu (96 mil.) se
však jedná stále o nedostatečné počty, obsazenost
lůžek přesahuje 200 %. Lze proto očekávat další
masivní investice do výstavby nových nemocnic.
Výroba zdravotnických zařízení a high-tech
medicínských řešení není ve Vietnamu příliš
rozvinuta. Celková velikost trhu zdravotnických
zařízení je odhadována na 1 mld. USD, z toho
90 % pochází z dovozu. Pandemie se v této oblasti
promítla do zvýšené poptávky po dovozu zdravotnické techniky a zvýšila příležitosti pro české
dodavatele laboratorních zařízení, zejména elektronových mikroskopů a zařízení potřebných pro
testování.
V zemi existuje také nenasycená poptávka
u léků (v místě se vyrábí jen 50 % spotřeby).
V roce 2019 dosáhl trh s farmaceutickými výrobky
objemu 6,7 mld. USD s průměrným ročním přírůstkem okolo 14 %. Ve stejném roce byly dovezeny
farmaceutické výrobky a materiál za 3,3 mld. USD.
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Významné obchodní příležitosti pro české firmy
představují i dodávky zdravotnických informačních systémů, transfer technologií nebo vzdělávací a školicí programy pro různé úrovně vietnamského zdravotnictví.
Pro ČR může být Vietnam zajímavý také jako
zdrojová země ochranných pomůcek a cenově
velmi konkurenceschopných plicních ventilátorů. V průběhu pandemie COVID-19 se Vietnam
proměnil v jednoho z největších vývozců roušek

a ochranného materiálu a v květnu 2020 zahájil
export vlastních plicních ventilátorů vyráběných
vietnamskou automobilkou Vinfast v licenci americké firmy Medtronic.

Velvyslanectví ČR v Hanoji
e-mail: commerce_Hanoi@mzv.cz
www.mzv.cz/hanoi
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