Přehled
strategických
příležitostí

AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE

A ustrálie a oceánie / A ustrálie

Austrálie
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opady vnitrostátních opatření k ochraně života a zdraví povedou ke snížení ekonomického růstu až
o 6,7 % a očekává se schodek státního rozpočtu na roky 2019–2020 ve výši 143,1 mld. AUD (v prosinci 2019
vláda počítala s přebytkem 5 mld. AUD). Centrální banka snížila úrokovou sazbu na 0,25 %, nezaměstnanost
dosáhla 6,2 %. Postiženy byly zejména aerolinky, ubytovací služby, stravování, turistický ruch, maloobchod,
umění, prodej nemovitostí. Dlouhodobým problémem Austrálie je převažující obchodní orientace na asijské
trhy a geografická vzdálenost od obchodních partnerů. Austrálie čelí narušení zaběhnutých dodavatelských
řetězců, výzvu představuje zabezpečení vývozu služeb (vysokoškolské vzdělávání a turistický ruch), vývoz
potravinářské produkce a zajištění dovozu zdravotnických potřeb a zboží vůbec. Austrálie má zájem na další
diverzifikaci zahraničního obchodu – výhledově prospěšné pro české firmy i s ohledem na dojednávanou
Dohodu o volném obchodu EU–Austrálie.
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Australská vláda představila tři balíčky k překonání hospodářských potíží způsobených pandemií.
Záchranné balíčky poskytnou australské ekonomice – po dlouhodobém suchu následovaném katastrofálními požáry a nyní pandemií koronaviru – celkem 320 mld. AUD, což představuje 16,4 % ročního HDP.
Značná část podpory jde na úhradu platů a další formou přímé pomoci zejména malým a středním firmám. Pomoc neposkytuje jen federální vláda, ale i jednotlivé státy a teritoria či přímo municipality.
Australská vláda jako další kroky k oživení ekonomiky oznámila daňovou reformu, vyšší míru deregulace a infrastrukturní projekty. Austrálie nadále zůstane významným vývozcem nerostných surovin,
zemědělských produktů a potravin.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ ICT
Omezení osobního kontaktu urychlilo vstup digitálních řešení do ostatních sektorů včetně zdravotnictví a zejména vzdělávacích služeb. Australské
univerzity jsou závislé na zahraničních studentech, jedním z nejpostiženějších odvětví je vysokoškolské vzdělávání – očekávaná ztráta dosáhne
10–19 mld. AUD v letech 2020–2023. Lze očekávat
pokračující boom e-learningových řešení a jejich
implementaci do systému vysokoškolského vzdělávání. Restrikce přispěly ke zvýšenému zájmu a využití prostředků e-commerce, řešení pro vzdálený
přístup a spolupráci (práce z domova, komunikační
a sdílené platformy), on-line entertainment, nová
řešení ve zdravotnictví. Z důvodu zahraničních
kybernetických útoků má Austrálie zájem na dalším posilování kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury vůbec. Neustává zájem o smart
řešení aplikovatelná do všech výrobních odvětví.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Austrálie má i přes obecný nedostatek vodních
zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu a pokračuje v budování
zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních
zařízení. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře zůstanou rostoucí poptávka, populační
růst a klimatické změny. Období dlouholetého
sucha vyvrcholilo devastujícími požáry na východním pobřeží Austrálie na přelomu let 2019/2020.
Žádané budou nadále technologie a inovace napomáhající rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody. Odpadní a recyklační
průmysl zůstává sektorem vyžadujícím dlouhodobý koncepční přístup, jeho rozvoj je v počátcích
a nabízí příležitosti pro řešení českých firem.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Austrálie je 12. největším trhem se zdravotní péčí.
Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí
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populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje
do zdravotnictví. Za poslední dekádu se rozpočet
do zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více
než zdvojnásobil. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na dovozu, přestože se
na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé.
Během pandemie COVID-19 se zřetelně ukázala
závislost Austrálie na zahraničních dodavatelích
zdravotnického materiálu. Australská vláda se
situaci snažila čelit jednak nalezením nových
dodavatelských řetězců, jednak snahou o pokrytí
poptávky z domácích zdrojů prostřednictvím výzvy
k tzv. re-tooling – převedení stávajících výrobních
kapacit na výrobu zdravotnického materiálu.
Ve zdravotnictví dochází k úspěšné aplikaci
digitálních technologií (například představena
byla služba „Teleheath“, konzultace s praktickým
lékařem prostřednictvím mobilního telefonu),
tento trend bude pokračovat. Australská vláda
bude podporovat medicínský výzkum včetně
vývoje například biotechnologií.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Austrálie i nadále zůstává významným vývozcem
zemědělských produktů a potravin. Australské
zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny
produkce jdou na vývoz – zejména do Asie, ale
i USA a EU. Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso,
mléko a mléčné výrobky, mořské plody. Importují
se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. Nadále
bude existovat potenciál pro dovoz zemědělských
strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl – balicí,
zátkovací, etiketovací linky.
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