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opatřeními proti koronavirové pandemii začala Albánie poměrně brzy v březnu 2020 kvůli obavám
z rozšíření nákazy z Itálie, kde pracuje hodně jejich občanů. Již ničivé zemětřesení v listopadu 2019
způsobilo pokles HDP ve IV. čtvrtletí 2019 a pokles HDP se předpokládá i v I. čtvrtletí 2020. Odhady
poklesu HDP za celý rok 2020 se nyní pohybují mezi –5 % (MMF) až –9 % (EBRD). Albánský státní
rozpočet utrpí podle odhadů vlády v období mezi březnem a červnem 2020 ztráty z výpadku ekonomické
činnosti v zemi ve výši více než 500 mil. EUR. Albánský rozpočet se za 1. čtvrtletí 2020 dostal do deficitu
17,4 mil. EUR ve srovnání s profitem 28,5 mil. EUR ve stejném období roku 2019 a má za rok 2020
dosáhnout výše 3,9 % HDP oproti původnímu předpokladu 1,6 % HDP. Příjmy rozpočtu v 1. čtvrtletí
2020 poklesly meziročně o 3,9 %. Negativně se projeví i pokles exportních cen ropy. Za 1. čtvrtletí 2020
obchodní výměna Albánie poklesla oproti srovnatelnému období roku 2019 o 8,6 % a tento propad bude
ještě mnohem hlubší v 2. čtvrtletí.
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Vláda podpořila ekonomiku země ve dvou balíčcích představujících asi 2,8 % HDP. Podpora je určena
jak obyvatelům, tak soukromému sektoru postiženému pandemií. Zahrnuje zvýšené výdaje státního
rozpočtu, svrchované záruky a odložení daňové povinnosti. Prostřednictvím instrumentu svrchované
záruky ve výši 100 mil. USD podpoří platby mezd zaměstnanců postižených firem a firemní likviditu.
Částkou ve výši 0,9 % HDP podpoří firmy turistického sektoru a exportéry placením úroků z úvěrů. Vláda
odložila placení daní pro firmy, které musely zastavit výrobu kvůli pandemii, až na dobu po září 2020. Malé
firmy s obratem do 125 tis. USD mohou zaplatit daň ze zisku až příští rok. GŘ silniční dopravy zaplatí daň
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za rok 2020 za 7 204 dopravních vozidel, jako například autobusy. Albánie spoléhá rovněž na mezinárodní
podporu. Kromě bezprostřední jednorázové pomoci do sektoru zdravotnictví a sociální a ekonomické
obnovy získá Albánie 180 mil. EUR z balíčku makrofinanční pomoci (MFA) schváleného Evropskou
komisí. Mezinárodní měnový fond schválil finanční podporu pro Albánii ve výši 190,5 mil. USD.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Za klíčové sektory pro obnovení růstu albánského hospodářství po epidemii vláda považuje sektor zábava
a volný čas a energetický průmysl. V sektoru energetiky se albánská vláda i mezinárodní instituce (například EBRD) soustředí a budou soustředit zejména na podporu solární energetiky s cílem přilákat zájem
zahraničních investorů, diverzifikovat zdroje elektrické energie a zvýšit export „zelené“ energie. V tom
mají podporu i mezinárodních finančních institucí, jako je EBRD.
Sektorem s velkým významem a potenciálem je albánský zemědělský a potravinářský průmysl, který
však potřebuje kromě investic i zahraniční technologické a organizační know-how pro zvýšení efektivity
a tím konkurenceschopnosti (větší farmy, technologie, certifikace výrobků).
▶▶ Energetický průmysl
Současný energetický systém Albánie využívá
na generování elektrické energie výhradně vodní
zdroje. Ačkoliv země má rozlohu jen 28 748 km2, její
hydrografická distribuce je až 44 tis. km2 s potenciálem 16 až 18 TWh elektřiny, ze kterého v současné
době využívá zhruba třetinu. Tato jednostranná
závislost výroby elektrické energie na vodních
zdrojích však nutí vládu výrobu elektrické energie
diverzifikovat. Příležitost se zde tak nabízí v novém
zákonu „O podpoře využití energie z obnovitelných
zdrojů“. Malé projekty v oblasti obnovitelných zdrojů
energie (pod 500 kW výkonu) budou podle zákona
autorizovány zjednodušenou procedurou přímo
albánským ministerstvem energetiky. Potenciální
investoři soutěží se svými projekty v rámci aukcí
obnovitelných zdrojů. Albánie je vystavena slunečnímu záření kolem 1 500 kWh/m2/rok. Při rozvoji
solární energetiky má Albánie potenciál získat
výkon až 1 000 GW tepla nebo 125 MW elektřiny.
Podobnou podporu má i výstavba větrných zdrojů pro generování elektrické energie. Nejlepší podmínky na jejich výstavbu mají
pobřežní části Jadranu a horské masivy táhnoucí
se ze severu na jih při pobřeží. Albánie s jejich
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výstavbou počítá a odhaduje se, že kolem roku
2025 budou až 4 % elektřiny (400 GWh/rok) vyrobeny pomocí větru.
▶▶ Zábava a volný čas
Podpora rozvoje turismu a zařízení pro rekreaci je
jednou z priorit albánské vlády, která si je vědoma
jistých rezerv v kvalitě infrastruktury a ubytovacích kapacit potřebné úrovně, což považuje
za velkou výzvu v turistickém sektoru Albánie.
Stejné úsilí vláda věnuje i rozvoji nového odvětví
turistiky v zemi – agroturistice. Albánská vláda
chce zároveň podpořit přechod z dosud převažujícího nízkopříjmového krátkodobého masového
plážového turismu na celoroční turistiku. To spočívá v prodloužení sezony na mořském pobřeží
na duben až listopad (nyní květen až polovina
září) a v jarních a podzimních termínech podpořit rozvoj zdravotní turistiky (placené zdravotními
pojišťovnami). Ve spolupráci s EU a zahraničními
institucemi chce Albánie zlepšit oblast ochrany
přírodního a kulturního dědictví a zpřístupnit je
celoročně turistům. České firmy mohou nabídnout
své zkušenosti jak v oblasti zdravotních pobytů,
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tak v oblasti zlepšení infrastruktury a obnovy míst
kulturního a přírodního dědictví Albánie.
V rámci podpory „elitní turistiky“ albánská
vláda poskytuje zvýhodněné podmínky investorům do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů,
daňová zvýhodnění, mj. při odvádění daně ze
zisku a z nemovitostí, a to na deset let. Ze současných 20 % na 6 % snížila vláda i daň z přidané hodnoty na všechny služby ve špičkových
hotelech a resortech. Vláda rovněž spolupracuje s mezinárodními finančními institucemi,
jako jsou Světová banka a Evropská banka pro
obnovu a rozvoj, na implementaci projektů rozvoje turismu v zemi. Formou úvěrů a grantů má
být do turistického sektoru v Albánii za pomoci
těchto institucí investováno v nejbližších letech
kolem 250 mil. EUR. Na albánský trh aktuálně
v loňském roce vstoupili a z pobídek pro špičkové
hotely budou těžit i hoteloví giganti Marriott
a Hyatt. Albánská vláda chce naopak ukončit
éru budování tzv. turistických vesniček na zelené
louce, či spíše plážích, které jen málo přispívají
k rozvoji turistického průmyslu v zemi.
Albánské vládě jde rovněž o rozvoj celoroční
turistiky i v jiných než pobřežních letoviscích
u Jaderského a Jónského moře. Její program
„100 vesnic“ je zaměřen na budování turistické
infrastruktury v tradičních osídleních v přitažlivých horských lokalitách. Zejména čeští turisté
jsou v Albánii populární pro vyznávání horské
turistiky. Někteří již dnes působí jako dobrovolníci při budování turistické infrastruktury v horských oblastech. Přispívají tak k rozvoji rodící se
agroturistiky v zemi a know-how při tom získané
lze proměnit v komerční projekty. Při podpoře
rozvoje agroturistiky chce albánská vláda využít
italský a řecký model podpory, zejména daňové
úlevy. Rozvíjející se „elitní“ turistika i agroturistika a potenciálně také zcela nová, dosud neaktivovaná oblast zdravotní turistiky jsou v Albánii
příležitostí jak pro velké zahraniční investory,
tedy i české, tak i pro menší investory a firmy

podnikající v těchto oblastech sektoru zábavy
a volného času.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Prioritou albánské vlády je mimo jiné i zemědělství, a to především z důvodů vysokého počtu
práceschopného obyvatelstva působícího v tomto
oboru (kolem 40 %). V Albánii jsou přítomné převážně malé rodinné farmy, kterých je na 350 tis.
Země má předpoklady pro rozsáhlou produkci
biopotravin převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. V hornatých oblastech Albánie,
kterých je více než 75 %, je významná i živočišná
výroba. Charakter zemědělské výroby v Albánii
bude upřednostňovat spíše malou zemědělskou
techniku (traktory menší výkonové řady, malé
zemědělské stroje). Do začátku 90. let minulého století bylo bývalé Československo jedním
z největších dodavatelů zemědělských strojů
do Albánie, další rozvoj zemědělství tak dává opětovnou šanci dodávkám české techniky.
V březnu EU rozhodla o zahájení přístupových
rozhovorů s Albánií. Albánie tak mimo jiné bude
muset přizpůsobit svou dotační politiku v tomto
odvětví zemědělské politice EU, a to i navzdory
svým omezeným finančním zdrojům. Dohoda
albánské vlády, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a komerčních bank o Albánském garančním
fondu pro podporu agrárního sektoru a rozvoj venkova odblokovala úvěrování investic do zemědělského podnikání. Úvěry jsou určeny nejen větším
agropodnikům (skleníky, sběrná místa zemědělské produkce, vodní hospodářství, zpracovatelské
linky), ale i drobným farmářům, kterým mají být
bankami poskytovány zvýhodněné mikroúvěry.

Velvyslanectví ČR v Tiraně
e-mail: tirana@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tirana
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Belgie

B

elgická ekonomika byla koronavirovou krizí poměrně silně zasažena. V Belgii může letos dojít
k poklesu HDP až o 7,9 % či více. Návrat k předkrizovému stavu můžeme pravděpodobně očekávat
až v roce 2022 či 2023, a to pouze za předpokladu, že akutní fáze krize – soustředěná v prvních šesti
měsících roku 2020 – nepřinesla trvalé poškození produkčního potenciálu belgického hospodářství
a nebude se opakovat s koncem roku 2020. Opatření přijatá k ochraně disponibilního příjmu domácností
by měla položit základ pro rychlé oživení spotřeby od třetího čtvrtletí letošního roku. Kromě dopadů
koronavirové krize na ekonomiku se bude muset Belgie vyrovnat také s růstem nezaměstnanosti.
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Náklady na podporu ekonomiky v Belgii v roce 2020 jsou vládou odhadovány na 10,2 mld. EUR, tedy
2,3 % belgického HDP. Z této částky činí rozpočtové náklady na opatření federální vlády 6,4 mld. EUR,
z čehož 3,6 mld. EUR bude utraceno za zavedení systému dočasné nezaměstnanosti v důsledku pandemie.
Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci
podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla
způsobena pandemií COVID-19. Postiženým podnikům vlády přispívají formou jednorázových prémií,
byla zavedena možnost odkladu hypoték a také prodlouženy splatnosti některých daní a příspěvků
na sociální zabezpečení. Zaměstnavatelé mohou využívat formu dočasné nezaměstnanosti pro své
zaměstnance, podniky jsou nyní chráněny před výkonným zabavením majetku, před bankrotem a soudní
likvidací a OSVČ mohou využívat tzv. překlenovací právo. Společnostem, které potřebují hotovost
k překonání tohoto milníku, jsou některými vládami poskytovány také finanční půjčky.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Vzhledem k důsledkům koronavirové krize se poptávka na belgickém trhu zčásti proměnila. Původní
příležitosti českého exportu do Belgie, jako například v dopravním, zemědělském či chemickém průmyslu,
nevymizely, objevily se však nové sektorové příležitosti. Ty se týkají především sektoru ICT, zdravotnického, farmaceutického a strojírenského sektoru. Energetický sektor zůstává dlouhodobou příležitostí
kvůli plánovaným strukturálním změnám.
▶▶ Energetický průmysl
Vzhledem k problémům s technickým stavem
jaderných elektráren a závazku vlády opustit
jadernou energii do roku 2025 dochází v energetice k postupné konverzi směrem k obnovitelným zdrojům, především k vyššímu využití
větrných elektráren. Dokončuje se výstavba čtvrtého offshore větrného parku v hodnotě několika
set mil. EUR, která byla zahájena v roce 2016,
a plánuje se vypsání výzvy na další výstavbu.
Zároveň se počítá s výrazným navýšením kapacit
skladování LNG v přístavu Zeebrugge, který by se
měl stát jedním z klíčových zásobníků LNG dováženého z Jamalu pro západní Evropu.
Celková konverze energetiky znamená příležitosti pro dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny, návazné infrastruktury i pro budoucí ekonomiku odstavování jaderných elektráren. Zároveň
Belgie investuje do udržitelných a inovativních projektů v oblasti energetiky, což by mohlo být rovněž
příležitostí pro české firmy a výzkumná pracoviště.
▶▶ ICT
Pandemie COVID-19 výrazně změnila pohled
Belgie na sektor ICT a jeho využití v mnoha oblastech. Valonsko již představilo vlastní plán obnovy
po koronavirové krizi s názvem „Get up Wallonia“
a stanovilo si čtyři nejdůležitější cíle, mezi které
v neposlední řadě zahrnulo také změny v praxi –
zejména potřebu stimulovat masivní využívání
digitálních technologií ve státní správě a školství,
především on-line výuku. Taktéž Vlámsko chce
podstoupit digitální transformaci. V kontextu
pandemie identifikovalo potřebu zavést digitální

plánování dodavatelského řetězce, tedy využít
technologie umělé inteligence a velkých dat k analýze poptávky v obchodním sektoru.
▶▶ Strojírenský průmysl
V oblasti strojírenského průmyslu se pro Belgii
v postkoronavirové době stalo velmi významnou
oblastí dopravní strojírenství, a to především
výroba jízdních kol a elektrokol. Strach občanů
z nákazy a důraz belgické vlády na využívání
veřejné hromadné dopravy v co nejmenší míře
dovedl Belgičany k hromadnému nakupování osobních jízdních kol. Tento trend odpovídá snaze mít
možnost bezpečnější přepravy do školy či do práce
v případě nebezpečí nákazy, ale i touze po lokálním turismu a využívání kola během volna a rodinných aktivit. Používání kol ve veřejných prostorách
podpořila v Belgii i řada měst uzavřením parků pro
automobilovou dopravu a upřednostněním cyklistické dopravy v městských částech při značení cest
a dopravních pruhů. Některé obce dokonce přistoupily k podpoře elektrokol prostřednictvím dotací
občanům na jejich nákup (např. Uccle v regionu
Brusel). Kromě klasických kol jsou zde populární
i speciálně upravená kola, jako například na přepravu jednoho až dvou dětí ve vozíku před cyklistou
či na přepravu většího nákladu. Belgickou realitou
jsou poměrně vysoké ceny kol, což může skýtat pro
český export značnou konkurenční výhodu.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Belgická vláda investuje do rozvoje tohoto sektoru poměrně masivně. Vynakládá veškeré úsilí
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na podporu inovací, výzkumu a vývoje. V době
koronavirové krize se však projevilo nedostatečné
zásobení belgickými ochrannými prostředky, jako
jsou ochranné masky všeho druhu, ochranné brýle,
obleky, dezinfekční prostředky apod. A i přesto, že
některé belgické firmy letos přeměnily svou původní
výrobu právě na výrobu ochranných prostředků, zdá
se, že příležitost pro české firmy v oblasti zdravotnického materiálu všeho druhu zůstává stále otevřena.
Dle vyjádření některých vládních představitelů by

176

mohla být snaha přesunout výrobu některých strategických zdravotnických materiálů a prostředků
zpět do Evropy, což by mohlo podpořit investice
v regionu střední a východní Evropy.

Velvyslanectví ČR v Bruselu
e-mail: commerce_brussels@mzv.cz
www.mzv.cz/brussels
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Bělorusko

B

ělorusko v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 nezavedlo plošnou karanténu a nepřijalo ani
žádná další omezení, která by měla vliv na výrobu a obchod. Důvodem byl nejen zcela odmítavý
přístup prezidenta Lukašenka k pandemii, ale i současná ekonomická situace země, která neumožnila
zastavení výroby ani na několik týdnů. Současný růst HDP je dalece vzdálen oficiální prognóze běloruské
vlády, navíc k poklesu dochází na pozadí nízké srovnávací základny, která indikuje výrazné oslabení
ekonomiky. Další vývoj situace bude v mnohém záviset na nových podmínkách dodávek ruské ropy
(částečná náhrada ruské ropy dražší alternativou nevyhnutelně povede k růstu ceny paliv na domácím
trhu, což znamená, že se bude vyvíjet negativní tlak na inflační procesy) a celkové spolupráci s Ruskem
(přístup běloruské produkce na ruský trh a současně ruský tlak na přístup k běloruským aktivům)
a na případném dalším zlepšení vztahů s EU a USA.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

3,2

1,4

–4,5

2,8

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

6,3

6,6

5,7

5,7

—

Míra inflace (%)

4,9

5,6

5,2

4,8

—

—

—

—

—

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

0,2

–1,2

–2,1

–1,3

—

Populace (mil.)

9,5

9,5

9,4

9,4

—

—

—

—

—

—

6/7

6/7

6/7

—

—

Nezaměstnanost (%)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

7%

31 %

48,8 %

21 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
3,2

2018
2018

3,7
2,9
1,4

2019
2019

–3,0
–4,5
–4,9
2020
2020

5,9
5,4

Bělorusko

2,8

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Bělorusko je zemí, v níž nejenže nebyla zavedena plošná karanténa, ale nebyla přijata ani další
přísnější omezení, která by měla vliv na výrobu a obchod. Pozitivní roli by přitom mohla hrát přísná
centralizace řízení běloruského hospodářství v krizi. Schopnost rychle mobilizovat zdroje a přerozdělit
je v rámci jasně definovaného vertikálního řízení – to vše by mohlo výrazně přispět k omezení
dopadu negativních faktorů krize na běloruskou ekonomiku. Plošné investice ze státní pokladny
si běloruská vláda nemohla dovolit ani v letech, kdy měla proficitní rozpočet, HDP rostl a neměla
žádné problémy s ropou. V souvislosti s pandemií bylo proto přijato pouze jediné nařízení prezidenta
na podporu ekonomiky, kterou vláda kvantifikovala částkou cca 2,5 mld. USD, tedy 3,9 % HDP. Opatření
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však nepřináší žádný průlomový efekt. Z původních požadavků podnikatelské sféry na odložení
plateb do Fondu sociálního zabezpečení, na poskytnutí malým a středním podnikatelům přístupu
k likviditě, na omezení inspekcí, na ukončení praxe upřednostňování agroprůmyslového komplexu
na úkor dalších oblastí podnikání a na odročení platby nájemného bylo vyhověno pouze poslednímu
požadavku. Pro záchranu soukromého sektoru to rozhodně stačit nebude. Běloruský stát bude nadále
podporovat zejména státem vlastněné subjekty činné v hlavních sektorech, které jsou garantem
zaměstnanosti.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V Bělorusku sice dochází k postupným změnám, stále se však jedná o centrálně řízenou ekonomiku,
ve které mají rozhodující podíl státní podniky spravované jednotlivými ministerstvy. Je nepravděpodobné, že se situace ve střednědobém horizontu změní. Příležitosti pro česká řešení na běloruském trhu
mají proto směřovat ke státním podnikům s dominující pozicí na trhu. Jedná se zejména o následující
sektory, které budou generovat běloruské ekonomice významné valutové příjmy, a u kterých stabilně
roste poptávka:
▶▶ Energetický průmysl

▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Růst energetické nezávislosti a diverzifikace
dodavatelů je strategickým cílem pro běloruskou vládu, která bude dál snižovat podíl Ruska
ve svých dovozech energie. Plánované dokončení
výstavby jaderné elektrárny Astravec (první blok
bude spuštěn už tento rok, zprovoznění druhého
bloku se předpokládá v roce 2021) a její následná
integrace do přenosové soustavy Běloruska přináší exportní příležitosti především u dodávek
zařízení pro výstavbu záložních zdrojů tepelných
elektráren a v rámci modernizace transformátorových stanic.
Rozvoji energetického potenciálu země
má napomoci i snaha více využívat domácích
zdrojů energie. Zvyšuje se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích,
zejména v komunálním sektoru, kde se očekává
postupný růst cen za služby (v souvislosti s vysokými cenami plynu, potenciál u modernizace
tepelných soustav v bytových domech včetně
instalace automatických regulačních systémů
a u dodávek malých kotelen na místní suroviny –
biomasa, rašelina).

Ve 2. pololetí 2020 se očekává nařízení Rady ministrů v oblasti odpadového hospodářství, které stanoví cíle pro nakládání s komunálním odpadem
a opatření pro jejich dosažení. Zájem o opětovné
použití a recyklaci alespoň u odpadů z mate
riálů, jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících
z domácností, a případně odpady jiného původu
představuje potenciál u projektů na stavbu recyklačních a regranulačních závodů. Spalovna
odpadu pro hlavní město, které produkuje téměř
čtvrtinu veškerého odpadu v zemi, je další zajímavou šancí pro české firmy. Současná kapacita
skládek bude naplněna do konce roku 2022.
Pro Minsk je proto nyní velice aktuální otázka
výstavby moderní spalovny, ve které by se komunální odpad (550 tis. tun ročně) likvidoval. V roce
2025 má být rovněž završen program rozvoje kvality pitné vody v Bělorusku. V rámci programu
vláda avizovala modernizaci čistíren odpadních
vod v několika běloruských městech. Největším
projektem bude vládou odsouhlasená investice
EBRD a EIB za 168 mil. EUR do vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod
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vodárenského podniku města Minsk. Příležitosti
se tak otevírají zejména pro účast technických
konzultantů, stavebních firem a dodavatelů v očekávaných výběrových řízeních.

a chmel, který se pěstuje v ČR. Živočišná výroba
a na ni navazující zpracovatelský průmysl patří
ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou
běloruským státem finančně podporovány.

▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

▶▶ Železniční a kolejová doprava

Významnou prioritou běloruské vlády je podpora
zemědělství a potravinářského průmyslu. V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu, resp.
rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu. V kontextu pokračujícího
rozmachu běloruské mlékárenské výroby a probíhající expanze na asijské trhy (zejména do Číny,
kam v loňském roce vyvezli produkci za více než
100 mil. USD, dále pak do Japonska, Singapuru
a Vietnamu) se otevírají nové příležitosti v oblasti
modernizace běloruských mlékáren a možného
zapojení českých technologií do tohoto procesu.
Chov zvířat (farmy, vepříny) a následná produkce
vepřového masa patří mezi priority vládní politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu
po zavedení sankcí, kam směřuje více než 97 %
běloruského vývozu masa a masné produkce.
Dlouhodobý zájem je také o kvalitní modrý mák

V dopravní infrastruktuře, která souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického
systému země, je příležitost v nabídce kolejové
techniky a optimalizace dodavatelských řetězců
prostřednictvím zvýšení efektivity stávajících
globálních dopravních řešení (zejména s ohledem
na nárůst objemu přepravovaných nákladů z Číny
po železnici, který bude pokračovat i v následujících letech). Trvalá poptávka po signalizačních,
zabezpečovacích a elektronických systémech
v železniční dopravní infrastruktuře rovněž nabízí
prostor pro české exportéry.

Velvyslanectví ČR v Minsku
e-mail: commerce_minsk@mzv.cz
www.mzv.cz/minsk
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Bosna a Hercegovina

V

době nástupu pandemie COVID-19 se Bosna a Hercegovina již potýkala s projevy ekonomického
ochlazení souvisejícího s globálním hospodářským vývojem. Jako malá otevřená ekonomika byla
citelně zasažena poklesem poptávky v EU i omezeními v mezinárodní dopravě. Přestože rozpočtové
možnosti země nejsou velké, výhodu při řešení dopadů pandemie představují konsolidované veřejné
finance a stabilní bankovní sektor. Slabinou je naopak dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a omezená
schopnost trhu práce vypořádat se s výkyvy. Přestože patří Bosna a Hercegovina v rámci regionu
mezi slabší ekonomiky, intenzita ekonomických dopadů bude podobná, či dokonce menší než u zemí
v sousedství. Výhodou pro Bosnu a Hercegovinu je v této situaci menší závislost na cestovním ruchu.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

3,3

2,6

–5,1

3,2

3,2

HDP na obyvatele (tis. USD)

6,2

6,2

5,8

6,0

—

Míra inflace (%)

1,4

0,5

–0,5

1,1

1,4

—

—

—

—

—

–0,8

–0,7

–1,1

–1,0

–1,0

3,3

3,3

3,3

3,3

—

91/140

92/141

—

—

—

7/7

7/7

7/7

—

—

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

6%
24 %
55,5 %
13 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

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

Stimulační hospodářská opatření přijatá v Bosně a Hercegovině v reakci na COVID-19 dosáhla 2,3 % HDP
(Světová banka). Bosna a Hercegovina tak, co se týče objemu pomoci, nezůstala pozadu za ostatními
zeměmi regionu, problémem je spíše pomalejší implementace přijatých opatření. Specifikem Bosny
a Hercegoviny je také decentralizovaný přístup, kdy některá opatření jsou přijímána na regionální, či
dokonce obecní úrovni. Jedním z opatření na celostátní úrovni je obnovení preferenčního zacházení pro
domácí firmy ve veřejných zakázkách, které by se mohlo negativně dotknout i českých firem. Do června
2021 budou cenové nabídky místních firem zvýhodněny o 30 %. Přestože místní úřady byly při řešení
ekonomických dopadů pandemie poměrně aktivní, úvahy, že by se situace mohla stát příležitostí pro
hlubší ekonomické reformy zaměřené například na zvýšení efektivity vlivných státních podniků, se
nenaplnily.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Zatímco některé rozvíjející se proexportně orientované sektory hospodářství Bosny a Hercegoviny mohou
být dopady pandemie dočasně oslabeny, i v budoucnu zde bude řada příležitostí pro české firmy v oborech,
kam směřuje financování od mezinárodních bankovních institucí, jako je zelená energetika a doprava.
Pandemie koronaviru přinesla také novou vlnu zájmu o témata domácí produkce potravin a digitalizace.
▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Těžební průmysl v Bosně a Hercegovině zůstává
jedním z perspektivních oborů pro české exportéry. Těžba hnědého a černého uhlí je pro Bosnu
a Hercegovinu strategickým odvětvím. Odbyt
uhlí je zajištěn v tepelných elektrárnách, které
jsou stejně jako doly ve vlastnictví státních firem.
Vybavení dolů je z velké části zastaralé a nevyhovující. Důlní provozy nutně potřebují nové
těžební stroje, dopravní zařízení a moderní systémy řízení. Investice jsou však zatím jen velice
omezené a brání jim nedostatek finančních prostředků a neefektivní fungování celého odvětví.
Prostředky na investice do perspektivních důlních provozů by v budoucnu mohla uvolnit
restrukturalizace těžebního průmyslu, její brzká
realizace však není pravděpodobná.
Novým významným odvětvím by se v Bosně
a Hercegovině v budoucnu mohla stát těžba
ropy a zemního plynu. Od roku 2021 by měl být
o několik nových lokalit rozšířen průzkum
potencionálních nalezišť. V souvislosti s epidemií koronaviru může dojít k několikaměsíčnímu
zpoždění oproti původnímu plánu, v realizaci
tendru na udělení koncesí se ale pokračuje.
Bosna a Hercegovina v současné době disponuje
pouze omezenou infrastrukturou pro dopravu,
zpracování a skladování ropy. V případě zahájení
komerční těžby je tedy možné očekávat rozvoj
tohoto odvětví.
▶▶ Energetický průmysl
Mezinárodní rozvojové banky jako EBRD a EIB
investují v Bosně a Hercegovině rozsáhle do projektů zaměřených na posilování energetické

účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
V souvislosti s epidemií koronaviru se očekává
další navýšení aktivit mezinárodních finančních
institucí. České firmy mohou uplatnit své know-how v projektech centrálního dálkového vytápění,
kogenerační výroby elektřiny či využití biomasy.
Cílem Bosny a Hercegoviny je dosáhnout 40% podílu
obnovitelných zdrojů na energetickém mixu. Vedle
velkého potenciálu vodní, větrné a solární energie
disponuje Bosna a Heregovina zatím nevyužitým
potenciálem biomasy pro výrobu tepla a elektřiny,
která by mohla spotřebovávat odpadní biomasu
z dřevozpracujícího průmyslu a zemědělství.
Rovněž výroba energie z konvenčních zdrojů
zůstává pro české exportéry atraktivním sektorem. Bosna a Hercegovina je největším vývozcem
elektřiny na západním Balkáně a 60 % produkce
elektrické energie se vyrábí v tepelných elektrárnách. Je plánována stavba rozsáhlých nových
kapacit. V počáteční fázi je stavba nového bloku
elektrárny v Tuzle. Další bloky jsou plánovány
v Ugljeviku, Gacku a Bánovići, příprava projektů
se ale protahuje. Na financování a realizaci většiny
nových elektráren se mají podílet čínské firmy. Pro
stávající bloky Tuzla 6 a Kakanj 7 probíhá příprava
projektu jejich odsíření.
▶▶ ICT
Pandemie koronaviru přitáhla pozornost
k tématu digitalizace. Mohla by se stát impulzem pro rozvoj e-commerce. Nakupování přes
internet zatím nebylo příliš rozšířené, přestože technické podmínky v podobě dostupnosti
internetu a rozšířenosti digitální techniky jsou
v Bosně a Hercegovině příznivé. Omezení v době
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pandemie ovšem přiměla obchodníky hledat
nové formy prodeje. Důležitým tématem je také
digitalizace malých a středních výrobních podniků v exportních odvětvích. Digitalizace výroby
a interních procesů je podmínkou pro to, aby tyto
firmy obstály v konkurenci na trhu EU.
Je pravděpodobné, že se v důsledku pandemie
koronaviru ještě zvýší pozornost, kterou v Bosně
a Hercegovině digitalizaci věnují mezinárodní
donoři. Digitalizace státní správy je stále na nízké
úrovni. S podporou Světové banky a dalších
donorů byly připraveny strategie jejího rozvoje,
pokrok je však zatím pomalý. Narůstá také zájem
o téma chytrých měst a inteligentního řízení
dopravy. Rozvoj v této oblasti silně podporuje
Rozvojový program OSN (UNDP), projekty jsou
financovány ale i z dalších zdrojů. Slibně se rozvíjí
rovněž domácí sektor IT služeb. Přibývá místních
startupů i zahraničních investorů, kteří v Bosně
a Hercegovině zakládají centra pro poskytování
IT a dalších sdílených podnikových služeb.
▶▶ Nábytkářský průmysl
Dřevozpracující průmysl a výroba nábytku patří
mezi dynamicky se rozvíjející odvětví hospodářství Bosny a Hercegoviny. Zároveň je ale také
jedním z odvětví nejvíce zasažených důsledky
pandemie koronaviru. Výroba je orientovaná
primárně na zahraniční trhy a musela se vypořádat s významným poklesem poptávky a narušením odběratelsko-dodavatelských řetězců. Tyto
těžkosti se přechodně pravděpodobně projeví
na likviditě místních firem, z dlouhodobějšího
hlediska patří ale dřevozpracující průmysl mezi
obory se silným potenciálem dalšího růstu.
V roce 2019 představovaly výrobky dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu 13 % celkového exportu Bosny a Hercegoviny. Místní nábytkářství se může opřít o tradici výroby nábytku
i domácí zdroje dřeva – lesy pokrývají 60 % území.
Místní výrobci realizují své prodeje v různých
cenových segmentech, od produkce pro nadnárodní prodejní řetězce až po zakázkovou výrobu
pro luxusní designové prodejny na trzích s vysokou kupní silou. Rostoucí poptávka po místní
produkci vyžaduje rozšiřování či modernizaci
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výrobních kapacit prostřednictvím nákupu
strojů a technického vybavení pro primární
i sekundární zpracování dřeva. Rovněž při těžbě
dřeva, která probíhá v náročných terénních podmínkách, je prostor pro mechanizaci a mohou
zde nalézt uplatnění moderní manipulační
a dopravní zařízení.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Výroba potravin byla jedním z odvětví, která
během pandemie koronaviru zaznamenala nárůst
odbytu na domácím i zahraničních trzích. Bosna
a Hercegovina se dlouhodobě potýká se závislostí na dovozu potravin, dováží se asi 90 % spotřeby. Omezení v mezinárodní dopravě v době
pandemie vyvolala zájem politické reprezentace
i veřejného mínění o posílení soběstačnosti v produkci potravin. K dalšímu rozvoji tohoto odvětví
by mohlo přispět také to, že po uvolnění dovozu
mléka otevřela EU v uplynulém roce svůj trh
také pro drůbeží maso a vaječné výrobky z Bosny
a Hercegoviny.
Bosna a Hercegovina má značný potenciál rozvoje především v živočišné výrobě, která se podílí
na celkové zemědělské produkci více než třemi
čtvrtinami. K navýšení efektivity produkce budou
potřebné investice do moderního vybavení a automatizovaných řešení pro kravíny. Důležitým předpokladem v tomto ohledu jsou změny existujícího
modelu chovu, založeného převážně na malých
rodinných hospodářstvích, a koncentrace zemědělské výroby do větších celků. České firmy jsou
v Bosně a Hercegovině úspěšné v oblasti prodeje
plemenného skotu. Rovněž mlékárny a masokombináty potřebují investovat do automatizace
výroby a řešení nakládání s odpady. Zatím omezená je výroba mléčných výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Přestože produkce mléka narůstá,
sýry a v menší míře jogurty a máslo se dováží ze
zahraničí.

Velvyslanectví ČR v Sarajevu
e-mail: sarajevo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/sarajevo
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Bulharsko

B

ulharsko zasáhla koronavirová krize poměrně výrazně i kvůli přísným opatřením, což by se mělo
projevit ve výsledcích za druhé čtvrtletí letošního roku. Na konci roku předpovídají analytici EIU
propad HDP o 4 %, EK hovoří dokonce o více než 7 %. Největší propad pocítil sektor cestovního ruchu
a služeb, který pandemie zasáhla rozsáhlým omezením činnosti a posunutím i celkovým oslabením
každoroční letní turistické sezóny. Dopady pocítily také sektory obchodu, dopravy, dále zábavní
průmysl, přičemž se očekává, že negativní efekt se přelije i do dalších oblastí ekonomiky. Na druhé
straně relativně dobrá kondice hospodářství, pozitivní vnější i fiskální bilance před vypuknutím krize
COVID-19 by mohly napomoci rychlejšímu zotavení z krize ve druhém pololetí letošního roku a v průběhu
roku 2021. Odhady EK hovoří o posílení domácí poptávky již ve třetím čtvrtletí roku 2020. To by mohlo
přispět k obnovení růstu HDP kolem 6 %, oživení zahraničního obchodu i zlepšení situace na trhu práce.
Pomalejší obnovení tempa lze očekávat u investic, cca v řádu 1 %.

Ukazatel
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2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

3,2

3,4

–4,0

4,2
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10,3

—
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2,7
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Bulharsko se ocitlo tváří v tvář pandemii v poměrně silné fiskální pozici, když v roce 2019 dosáhl přebytek
státního rozpočtu 2,1 % HDP. V rámci balíčku opatření proti ekonomické krizi způsobené koronavirem
oznámila vláda vyšší podíl výdajů na zdravotnictví, zlepšení platového ohodnocení pracovníků
v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jakož i u bezpečnostních složek. Zároveň zahájila
dotování v ekonomické sféře i sociální oblasti, odsouhlasila odložení daní, spustila záruční program
pro malé a střední podniky, zahájila přesun prostředků z fondů a rozpočtových kapitol do výdajových
položek, kde bylo zapotřebí pomoci ekonomice. Očekává se zvýšení sociálních výdajů, na druhé straně
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pak pokles daňových příjmů. Celkem by tato opatření měla vyjít na necelých 5 % HDP z úrovně loňského
roku a přebytek státního rozpočtu by se poprvé po 4 letech měl dostat do deficitu kolem 2,7 % HDP.
V roce 2021 by mohl deficit rozpočtu klesnout na 1,7 %, pokud nedojde ke změně politiky. Státní dluh
pravděpodobně překročí hranici 25 % HDP.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
Bulharská energetika má před sebou nelehké
období, kdy bude muset dohánět promarněný čas
při restrukturalizaci zastaralého energetického
mixu, a výzvy v podobě energetické strategie EU
Green Deal. Vláda oživila projekt výstavby jaderné
elektrárny Belene, vyhlásila výběrové řízení
na investora a dodavatele, do konce roku 2020 by
měla vybírat z užšího seznamu investorů (Rusko,
Čína, Jižní Korea) a dodavatelů (USA, Francie).
Pokračuje likvidace reaktorů v jaderné elektrárně
v Kozloduji, jež vyžaduje značné investice včetně
financování z fondů EU, samotná elektrárna podstupuje také modernizační proces (například v oblasti
systému řízení a kontroly). Výstavba nových
konvenčních zdrojů se nepředpokládá, přitom
Bulharsko musí řešit otázku uzavření nevyhovujících tepelných elektráren a dalších zdrojů ve vazbě
na cíle EU. Nejvýznamnější podíl v energetickém
mixu představují tepelné elektrárny a jaderná elektrárna Kozloduj. Energetika si vyžádá v následujících letech značné investice do obnovy výrobních
zařízení, přenosové i rozvodné sítě, jakož i posílení
energetické efektivity. Ačkoli země již nyní plní cíl
20 % podílu obnovitelných zdrojů energie, existuje
zde zajímavý nevyužitý potenciál pro budování
nových kapacit (zejména solární zdroje).
Bulharsko také investuje do infrastruktury
pro přenos zemního plynu s cílem diverzifikovat zdroje a zajistit bezpečnost dodávek. V současné době běží projekt výstavby propojení přes
území země mezi Tureckem a Srbskem (napojení
na plynovod TurkStream) pod názvem Balkan
Stream a zároveň i propojení s Řeckem (Gas
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Interconnector Greece-Bulgaria, IGB Project),
do budoucna se počítá i s rozšířením a zvětšením
kapacity podzemního zásobníku pro skladování
zemního plynu.
▶▶ Obranný průmysl
V příštích letech plánuje armáda velké projekty
modernizace výzbroje a vybavení v hodnotě téměř
2 mld. EUR. Probíhají výběrová řízení na nákup
obrněných vozidel pěchoty (pro pozemní i spe
ciální síly) a vojenských hlídkových lodí. Zvažuje
se i modernizace tanků T-72 a čím dál naléhavější
je modernizace radiolokátorů pro protivzdušnou obranu (zde se například hovoří o zakázce
na 3D radary v hodnotě cca 400 mil. BGN, kde
existuje potenciál propojení s pasivními technolo
giemi). Poptávka se v souladu s těmito plány zřejmě
zaměří zejména na leteckou techniku, obrněná
vozidla, kybernetickou bezpečnost, komunikační,
informační a navigační systémy, optoelektroniku,
ochranu bezpečnostní infrastruktury.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Vodohospodářský sektor země je ve velmi špatném stavu, nebylo zde dlouhá léta dostatečně
investováno do obnovy rozvodných sítí. Výraznější
zlepšení nepřinesl ani vstup do EU, ztráty při
dodávkách pitné vody se za toto období snížily
pouze o necelé 1 % a dosahují nejvyšší hodnoty
v EU – 61,5 %. Studie Světové banky odhaduje,
že v nejbližších 10 letech by se v sektoru mělo
investovat více než 6 mld. EUR, z čehož fondy EU
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by měly pokrýt 30–40 % této částky. V současném
programovém období je pro sektor vyčleněno
1,2 mld. EUR.
Z konkrétních akcí můžeme připomenout, že
bulharská vláda rozhodla o vyčlenění rekordní
sumy 460 mil. BGN (235 mil. EUR) v podobě
investic do vodní infrastruktury v centru jižního
pobřeží Černého moře Burgasu a dalších přímořských středisek. Více než dvě třetiny uvedených
prostředků půjdou z fondů EU, zatímco zbytek
musí zajistit místní podnik vodovodů a kanalizací. Projekt by měl být realizován do konce roku
2023. Větší část financí bude určena na výměnu
stávající a výstavbu nové sítě vodovodů a kanalizací. Počítá se s rekonstrukcí 158 km vodovodů
a 22 km kanalizací, jakož i s vybudováním 7 km
nových vodovodů a 73 km kanalizačního vedení.
Bude také postavena jedna nová čistička odpadních vod, tři další projdou rekonstrukcí a společně
s nimi i dvě úpravny pitné vody.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Výdaje na zdravotnictví v roce 2019 dosáhly
8 % HDP (16. místo v EU), veřejné výdaje však
dosáhly pouze 4,5 % (52 %), přibližně stejnou část
dopláceli občané z vlastní kapsy (48 %). V zemi je
mimořádně vysoký podíl plateb pacientů na celkových výdajích ve zdravotnictví, který činí až
46,5 %, veřejné zdravotní pojištění pokrývá 48,5 %
a soukromé pojišťovny 5 %. Rychle roste soukromý
sektor, který má 31% podíl na trhu se zdravotnickými službami. Bulharsko nabízí dobré příležitosti
pro modernizaci vybavení nemocnic ve veřejném
i soukromém sektoru. V letošním roce se očekává dořešení otázek kolem projektu výstavby
nové pediatrické nemocnice v Sofii a vyhlášení
tendru jak na stavbu, tak i vybavení a zařízení.
Odhadované náklady pouze na výstavbu se nyní
pohybují kolem 50 mil. EUR.
V souvislosti s pandemií COVID-19 se ukázala
slabá místa v systému zdravotnické péče, jež by
měla v nadcházejícím období vláda akutně řešit

vzhledem k možné druhé vlně pandemie během
podzimních měsíců. Kromě nákupu nových sanitních vozů, který financovala EU prostřednictvím
fondů, lze očekávat investice do vybavení infekčních oddělení, budování mobilních zařízení, JIP,
posílení zásob ochranných prostředků, ale také
do vývoje vakcín a léku nejen proti koronaviru,
ale i dalším infekčním chorobám. Vláda již oznámila vyčlenění prostředků ve výši 24 mil. BGN pro
státní podnik Bul Bio.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Rekonstrukce železničních tratí v zemi je prioritou v rámci financování z fondů EU v současném finančním období. Kompletní rekonstrukcí
prochází zejména hlavní trať spojující Evropu
s Tureckem. Osobní železniční doprava je monopolem státního přepravce BDŽ, v nákladní dopravě
se naopak otevírají možnosti i pro soukromé přepravce. Vozový park si žádá investice do obnovy,
proto BDŽ od roku 2019 postupně vyhlašují jak
výběrová řízení na údržbu a opravy (137 mil. BGN
v průběhu 5 let), tak i na nákup nových lokomotiv
(16 souprav za 247 mil. BGN). Posiluje také sektor nákladní dopravy včetně soukromého sektoru
(například multimodální terminály a kombinovaná přeprava vlak-kamión), což opět znamená
potřebu investic do lokomotiv a vagónů.
Další oblastí kolejové dopravy, kde existuje
potenciál pro uplatnění (např. soupravy), je rozvoj městské hromadné dopravy v hlavním městě
Sofii, tj. metra, kde tvoří cca dvě třetiny z celkové
částky 500 mil. EUR investované do výstavby linky
č. 3 (etapy 1 a 2) prostředky z fondů EU. Podnik
Metropoliten EAD plánuje i další rozšíření uvedené linky č. 3 v dalším programovacím období.

Velvyslanectví ČR v Sofii
e-mail: commerce_Sofia@mzv.cz
www.mzv.cz/sofia
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Černá Hora

Č

erná Hora byla poslední evropskou zemí, která byla zasažena pandemií COVID-19. První případy
onemocnění byly zaznamenány až v polovině března, ze statistických údajů za první čtvrtletí 2020 tak
není zřejmý očekávaný negativní dopad pandemie na ekonomiku země. Podle posledních odhadů Světové
banky čeká v důsledku pandemie COVID-19 ekonomiku Černé Hory v roce 2020 propad o 5,6–8,9 % HDP
a schodek běžného účtu Černé Hory pak MMF odhaduje na 18 % HDP. Pilířem černohorské ekonomiky je
turismus, ze kterého příjmy tvoří v případě Černé Hory 24 % HDP. Pandemická opatření včetně uzavření
hranic měla negativní vliv především na sektor turismu. Černé Hoře tak podle řady odborníků hrozí
drastický ekonomický propad.

Ukazatel
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2022

Růst HDP (%)
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Vláda Černé Hory doposud představila dva „balíčky“ na podporu ekonomiky a chystá třetí. V rámci
prvního a druhého balíčku pomoci investovala Černá Hora do záchrany ekonomiky celkem 175 mil. EUR,
což je asi 3,5 % HDP. Byly poskytnuty subvence firmám a podnikům, které musely z důvodu koronavirové
krize přerušit provoz, vláda přispěla na mzdy zaměstnanců, byla odložena povinnost platby daní, další
úlevy přišly ve zvýhodnění plateb pronájmů, zrušení fixní základní částky za elektrický proud apod.
Vláda spoléhá na klíčovou roli finančního sektoru. Podle černohorské administrativy mají nyní banky
jedinečnou příležitost investovat do reálné ekonomiky a do výroby. Černá Hora zároveň vyjednává
o půjčce cca 450 mil. EUR od zahraničních finančních institucí.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Vláda Černé Hory by v následujících letech chtěla
výrazně zvýšit využití dostupných nerostných zdrojů
revitalizací či rozšiřováním stávajících a otevřením
nových dolů (například lokalita Maoče). V roce 2019
proběhl geologický průzkum černohorského mořského dna za účelem ověření výskytu nerostných
surovin (plyn, ropa). Podle informací Ministerstva
ekonomiky Černé Hory by měla být první zkušební
naftová studna vybudována na jaře 2020 cca 26 km
od břehu mezi přímořskými městy Bar a Ulcinj.
Do konce roku 2020 by pak mělo být zřejmé, zda
se v podzemí pod černohorskými vodami skrývá
předpokládaných 51 mld. m³ plynu a 438 mil. barelů
nafty. (Tyto odhady se zakládají na 3D snímcích provedených v rámci společného projektu italsko-ruského konsorcia ENI-Novatek a řeckého Energean.)
Společnost Luka Bar AD (přístav Bar) zahrnula
do svého aktuálního plánu rozvoje návrh na vybudování terminálu pro kapalný plyn LNG. Kapacita
zásobníku má být 20 000 m3. Již několik let se rovněž rozhoduje o privatizaci této společnosti, která
je ve většinovém vlastnictví státu.
▶▶ Energetický průmysl
Nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie je
dosluhující 1. blok tepelné elektrárny Pljevlja.
V roce 2018 vláda rozhodla o jeho ekologické rekonstrukci v hodnotě přesahující 100 mil. EUR. V listopadu 2019 výběrová komise EPCG (Elektroprivreda
Crne Gore, Energetické závody Černé Hory) zvolila jako vítězný projekt pro rekonstrukci tepelné
elektrárny Pljevlja I nabídku konsorcia firem
DEC International, Bemax, BB Solar a Permonte.
Součástí projektu je i teplofikace města Pljevlja,
revitalizace skládky Maljevac a vybudování čistírny odpadních vod. Vláda po několika letech zvažování výstavby 2. bloku tepelné elektrárny Pljevlja
od tohoto projektu upustila s tím, že využití zásob
uhlí nechá dalším generacím, které budou mít

k dispozici ekologičtější technologie. Nejen kvůli
přísným ekologickým limitům se však zatím Černé
Hoře nepodařilo zajistit financování projektu.
Černá Hora buduje rovněž větrné, solární a malé
vodní elektrárny. Podíl obnovitelných zdrojů energie dosahuje kolem 33 %, proto je finanční podpora
vlády minimální. Černá Hora se chce stát vývozcem elektrické energie. Za tím účelem byl položen
podmořský kabel spojující Černou Horu s Itálií.
Započetí prací na plynofikaci země bude záviset
na realizaci výstavby jadransko-jónského plynovodu, případně na výsledcích průzkumu mořského
dna (viz část Důlní, těžební a ropný průmysl).
▶▶ ICT
Dosavadní závislost Černé Hory na turismu vedla
vládní představitele k rozhodnutí, že musí dojít
ke změně směřování ekonomiky. Dopad koronavirové krize správnost tohoto rozhodnutí potvrdil. V posledních dvou letech vláda Černé Hory
začala vyvíjet zvýšené úsilí v oblasti podpory rozvoje moderních technologií. V opštinách (krajích)
začínají budovat tzv. technologické inkubátory,
které mají podpořit inovativní firmy, v závěru roku
2019 byl vyhlášen tender na vybudování nového
Národního vědecko-technologického parku
v Podgorici apod. Je zřejmé, že změny v nasměrování černohorské ekonomiky nelze dosáhnout
ihned a není to možné ani bez pomoci partnerů ze
zahraničí a spolupráce s nimi. Černá Hora je otevřena spolupráci jak v rámci regionu západního
Balkánu, tak i se státy Evropské unie. Nabízí se
tak potenciál pro uplatnění i českých firem.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Do roku 2035 plánuje Černá Hora investice
do ochrany životního prostředí za více než
1,4 mld. EUR. Finanční zdroje státu i municipalit jsou
velmi limitované. Černá Hora má značné zásoby
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kvalitní vody, které však nedokáže sama efektivně
využít (velké množství balené vody dováží ze Srbska
nebo z Itálie). Tyto vodní zdroje jsou vhodné rovněž pro umělý chov ryb. Na řadě míst Černé Hory
přetrvávají problémy s čištěním a regulací odpadních a splaškových vod. Hlavní město Podgorica
bude v příštích letech investovat do systému čištění odpadních vod přibližně 55 mil. EUR, přičemž
financování tohoto projektu bylo již schváleno.
Řada opštin (krajů) bude nucena připravit plány
výstavby čističek odpadních vod, vodovodních sítí,
spaloven odpadu a deponií. Samostatnou kapitolu
činí revitalizace a odstraňování četných divokých
skládek nebo rekultivace odkaliště poblíž továrny
na výrobu hliníku (KAP) v Podgorici.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Železniční infrastruktura je zastaralá, proto
vláda podporuje její postupnou modernizaci.
Modernizací v současné době prochází páteřní trať
Bar–Podgorica–Bělehrad, kde se kromě zabezpečovacích prvků rekonstruují tunely, mosty a koleje.
Celou železniční síť Černé Hory bude čekat výměna
stávajících pražců za betonové. Ve fázi přípravy plánování je rozšíření železniční sítě ve směrech Bijelo
Polje – Maoče a Bijelo Polje – Kosovo.
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Zastaralý je rovněž železniční vozový park. Již
v roce 2020 plánuje železnice koupi tří vlakových
souprav pro meziměstskou dopravu. Hodnota
kontraktu je 15 mil. EUR, přičemž financování
má zajistit EBRD a vláda má poskytnout státní
garanci za úvěr. Kromě dodání nových vozů lze
příležitost pro české firmy spatřovat i v opravách
a revitalizaci použitých lokomotiv a vagónů.
V národním střednědobém plánu jsou pro následující tři roky za jednu z priorit v oblasti dopravy
označeny projekty rekonstrukce železniční infrastruktury. Ze státního rozpočtu a z přislíbené
finanční podpory mezinárodních institucí (IPA,
WBIF, EIB, EBRD) má být vyčleněno minimálně
16,7 mil. EUR na rekonstrukci železniční napájecí soustavy části tratě v severní oblasti země
(směrem k hranicím se Srbskem), rekonstrukci
a modernizaci železniční stanice Bijelo Polje,
výměny signalizačně-bezpečnostního systému
na trati Bijelo Polje – Podgorica a Podgorica–Bar,
sanaci tunelů a mostů atd.

Velvyslanectví ČR v Podgorici
e-mail: podgorica@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/podgorica
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oronakrize zasáhne dánskou ekonomiku tvrději, než se ještě na počátku dubna očekávalo. Zpráva
dánského ministerstva financí z konce května předpokládá pokles HDP o 5,3 %, přičemž výrazné
zpomalení se projeví zejména ve 2. čtvrtletí. V příštím roce by pak mělo dojít k opětovnému oživení
ekonomiky a růst by měl dosáhnout 4 %, nicméně i tak v součtu dojde v průběhu dvou let k poklesu
ekonomiky o 1,5 %. Tempo obnovy dánské ekonomiky bude záviset na dalším průběhu pandemie
a na vývoji především soukromé spotřeby a investic. Důležitým faktorem je také vývoj v zahraničí,
jelikož malá, otevřená ekonomika jako Dánsko je do značné míry závislá na exportu. Pomalé zotavení
na tradičních dánských exportních trzích tak bude mít dopad i na dánskou ekonomiku.

Ukazatel
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HDP na obyvatele (tis. USD)
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Dánská vláda v reakci na krizi schválila celou řadu opatření, jež mají zmírnit dopad pandemie koronaviru
na stav dánské ekonomiky, velkých firem i malých a středních podniků a na míru nezaměstnanosti
v zemi. Opatření jsou zaměřena na daňové úlevy, kompenzaci ekonomických ztrát, prevenci propouštění
zaměstnanců či na přímou podporu malým a středním podnikům a živnostníkům. Patří mezi ně
především odložení platby DPH a daně z příjmu, kurzarbeit, kompenzace fixních nákladů, náhrada
ušlých příjmů, usnadnění přístupu k exportním úvěrům či kompenzace pořadatelům za zrušené akce.
Vláda na uvedená opatření postupně vyčlenila balík finančních zdrojů, jenž aktuálně dosahuje výše
387 mld. DKK, tj. 15,87 % dánského HDP.

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

189

E vropa / D ánsko

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Dánsko hodlá koronavirové krize a s ní související nutnosti znovunastartování ekonomiky využít
k akceleraci přechodu země k udržitelné „zelené“ ekonomice. Mezi strategické a současně perspektivní
obory s exportním potenciálem pro české firmy tak lze řadit především energetický sektor (obnovitelné
zdroje energie, kapacity pro uchovávání energie) a automobilový průmysl (elektromobily, elektrobusy).
Ve vztahu k systému zdravotní péče dánská vláda přijala rozhodnutí, jež má zefektivnit systém domácí
strategické výroby ochranných pomůcek a iniciovat tvorbu jejich strategických zásob. Jako perspektivní
oblasti pro český export se v tomto ohledu jeví jak segment ochranných pomůcek jako hotových produktů, tak i inovativní technologie a materiály pro jejich výrobu.
▶▶ Automobilový průmysl
Přímou souvislost s důrazem Dánska na snižování objemu emisí CO2 má strmě rostoucí zájem
o pořizování elektromobilů na úkor automobilů
se spalovacími motory či hybridních automobilů.
Počty prodaných elektromobilů meziročně rostou násobně až řádově, na čemž má podíl nejen
individuální poptávka občanů, ale též korporátní
sféra (zejména taxislužby, ale též firemní vozový
park). Je jen otázkou času, kdy se k tomuto trendu
masivně přidají úřady státní správy (vozový park
ministerstev a úřadů, ale též policie) a místní
samosprávy, přičemž tyto budou bezpochyby
dávat přednost levnějším elektromobilům.
Podobný rostoucí trend očekáváme také ve vztahu
k autobusové dopravě, kde již započalo postupné
nahrazování klasických autobusů elektrobusy.
V návaznosti na zvyšující se zájem o elektromobily vzroste také poptávka po dobíjecích stanicích,
jejichž síť se v Dánsku sice stále rozšiřuje, ale zdaleka nepokrývá předpokládané budoucí potřeby.
▶▶ Energetický průmysl
Dánsko je jedním z evropských i světových lídrů
ve využívání obnovitelných zdrojů energie a trend
zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s cílem snižovat emise CO2 bude
v postkoronavirovém období ještě více akcentován. Jakkoliv je Dánsko také předním výrobcem
komponent pro větrné elektrárny, domácí výrobní
kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí
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poptávku po bezemisních technologiích. Výrazně
vyšší důraz bude kladen také na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie produkované
solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde
domácí produkce nedokáže uspokojit rostoucí
poptávku. V této oblasti je navíc značný prostor
pro originální inovativní řešení a nové technologie.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Součástí vládní strategie k zajištění domácí strategické výroby zdravotnických ochranných prostředků
a pomůcek, jejímž cílem je mimo jiné snížit závislost
Dánska na dovozech zejména z Číny, je mobilizace
vlastních výrobních kapacit v privátním sektoru.
Dánští producenti jsou nakloněni inovativním a progresivním řešením, novým technologicky vyspělým
materiálům i výrobním technologiím (nanovlákna
a tkaniny z nich vyrobené, 3D tisk a komponenty pro
něj). Vládní strategie mimoto směřuje k vytvoření
strategických zásob zdravotnických ochranných
prostředků (obdoba Státní správy hmotných rezerv),
v nichž by měly být zastoupeny všechny jejich kategorie, tj. od nejnižšího stupně ochrany (roušky) až
po respirátory a ochranné oděvy pro specializovaný
zdravotnický personál.

Velvyslanectví ČR v Kodani
e-mail: commerce_copenhagen@mzv.cz
www.mzv.cz/copenhagen
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ýhled pro rok 2020 počítal se schodkem ve výši 0,7 % HDP na cestě k vyrovnanému státnímu
rozpočtu s pokračujícím růstem ekonomiky. Malá exportní země založená na digitalizaci plánovala
navýšit finanční podporu pro výzkum a vývoj a zemědělský sektor k posílení jeho konkurenceschopnosti.
Koronavirová pandemie a uzavření hranic v březnu 2020 ukázaly zranitelnost turistického odvětví, které
vytvářelo 8 % HDP a přímo zaměstnávalo přes 22 000 osob. Posílil naopak chemický a farmaceutický
průmysl s novým výrobním zaměřením na zdravotnické pomůcky a léčiva. Od března do června 2020
každý měsíc klesal maloobchod o 14 % kvůli zavřeným nákupním centrům, o 15 % veškerá průmyslová
výroba včetně elektřiny a těžby ropných břidlic, o 25 % prodej pohonných hmot. Nezaměstnanost měsíčně
rostla o 4 000 osob. Pro zastavení celkového poklesu estonské ekonomiky během nouzového stavu
o 0,5 % HDP týdně vláda vypracovala doplňkový státní rozpočet pro rok 2020 s nominálním deficitem
státního rozpočtu ve výši 10,1 % HDP.
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Kromě úpravy státního rozpočtu pro rok 2020 vláda již týden po vyhlášení nouzového stavu přijala
od 20. března první finanční balíček ve výši 2 mld. EUR, tedy 7 % HDP, jako plošnou pomoc celé ekonomice.
Například pro odvětví cestovního ruchu vyhradila 25 mil. EUR, pro mikropodniky a malé podniky
10 mil. EUR; podporu obdrží železniční i letecký národní dopravce a 70 mil. EUR místní samosprávy
na udržení plánovaných investic. Hlavním úkolem vlády je zastavit nárůst nezaměstnanosti, která se
v květnu 2020 dostala na 7,4 % práceschopného obyvatelstva. Kromě přímých podpor zaměstnavatelům
stát podnikatelům ručí až do 500 mil. EUR za půjčky, půjčky na likviditu nebo investiční půjčky.
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Dobrá výchozí ekonomická situace Estonska s digitalizací, nízkou nezaměstnaností a blížící se vyrovnanému státnímu rozpočtu umožnila poměrně hladké zvládnutí zdravotních výzev koronavirové pandemie – na jejím vrcholu bylo obsazeno pouze 60 % nemocničních lůžek a u intenzívní péče pouze 17 %.
V ekonomice však byly nejvíce zasaženy sektory turistiky s ubytováním a gastronomií, kultury, obchodu,
služeb a logistiky, dopravy a těžby ropných břidlic. Snaha estonské vlády o revitalizaci hospodářství bude
dlouhodobě zacílena na infrastrukturu, energetiku, chemii a stavebnictví.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Státní balíček pomoci se 70 mil. EUR obdrží
místní samosprávy na udržení plánovaných investic při opravách a výstavbě budov a 30 mil. EUR
na modernizaci regionálních silnic. Podle dlouhodobého plánu do roku 2030 pokračuje rozšiřování
dálnic z dvouproudých na čtyřproudé z Tallinnu
do Tartu a z Tallinnu do Pärnu. Nadále pokračují úvahy o výstavbě nového tramvajového depa
v Tallinnu s prodloužením tramvajové linky.
▶▶ Energetický průmysl
Pro Estonsko je strategickým úkolem zajištění
energetické nezávislosti na Rusku a efektivní
propojení s evropským energetickým trhem například modernizací vysokonapěťových sítí z ruských
na evropské standardy. České firmy zde mohou
využít komparativní výhodu oproti domácím firmám ve znalostech a zkušenostech s evropskými
předpisy a stavbami.
▶▶ Chemický průmysl
Během koronavirové pandemie mnohé estonské
firmy přizpůsobily své výrobní programy požadavkům na výrobu dezinfekce, zdravotnických
pomůcek a léčiv. Stále však zůstává nevyřešený
úkol zásadně restrukturalizovat odvětví se silně
neekologickým zpracováním ropné břidlice při
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poptávce po výrobcích chemického průmyslu,
což může nabídnout možnosti k uplatnění českých firem.
▶▶ Stavební průmysl
Pandemie COVID-19 pozastavila dlouhodobě rostoucí poptávku po průmyslových a skladových
prostorách a hlavně nových bytech. Nabízí se
příležitosti pro firmy se zajištěnými pracovníky,
příjezd zahraničních pracovníků byl totiž silně
omezen.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Hlavním perspektivním investičním projektem
zůstává výstavba železnice Rail Baltica, i když se
kvůli zatím nevyjasněnému podílu unijního financování dostala do zpoždění. Do roku 2024 musí být
ukončena elektrifikace tratě z Tallinnu do Tartu.
Současně se postupně nahrazují dosluhující železniční vagóny pro stávající širokorozchodné tratě;
poslední veřejná zakázka se týkala šesti elektrických souprav s duálním systémem.

Velvyslanectví ČR v Tallinnu
e-mail: commerce_tallinn@mzv.cz
www.mzv.cz/tallinn

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

E vropa / F insko

Finsko

I

když byl začátek roku 2020 ve Finsku slibný – rostla zaměstnanost, záporné saldo státního rozpočtu
se přibližovalo k nule a HDP na obyvatele se zvyšovalo – vlivy pandemie koronaviru se stihly projevit
již v tomto období, a to v podobě poklesu objemu a hodnoty vývozu. Následně zavedená koronavirová
omezení vyústila v bezprostřední nárůst nezaměstnanosti a prohloubení veřejného dluhu (zejména pro
účel záchrany domácích podniků a pomoci nezaměstnaným). Současně došlo k problémům s dostupností
dovážených vstupů do výroby. Pokles finské ekonomiky je nyní odhadován v rozmezí 6–13 % HDP
v závislosti na scénáři vývoje pandemie.
Zadluženost za hranicí maastrichtských kritérií spolu s možným prohlubováním vnější nerovnováhy
a narušení spolehlivosti důležitých dodavatelských řetězců tudíž znamenají pro Finsko riziko. Donedávna
nemyslitelný přesun části výroby zpět na domácí teritorium, případně do vhodných regionů v rámci EU, se
proto prakticky přes noc stal aktuálním tématem.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

1,6

1,0

–6,5

4,9

2,8

50,2

48,9

45,5

49,1

—

Míra inflace (%)

1,3

1,2

0,4

1,3

1,4

Nezaměstnanost (%)

7,4

6,7

9,0

7,0

6,7

–3,9

–1,4

–3,7

–1,1

–0,8

5,5

5,5

5,5

5,5

—

11/140

11/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

24 %

60,3 %
14 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,2
1,6

2%

5,4
4,9
4,8

2,9
1,7
1,0

Zdroj: WB; 2019

Finsko
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–6,5
–8,0
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Na podporu ekonomiky vláda doposud vyhradila okolo 7 % HDP (pro srovnání, v době finanční krize 2009
finská vláda vyhradila na podporu ekonomiky necelé 3 % HDP prostřednictvím několika podpůrných
programů). Mezi hlavní patří přímé financování na rozvoj podniků skrze agenturu Business Finland
a Centra pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí (ELY-keskus), přímá podpora pro OSVČ
a podniky v odvětví pohostinství, garance půjček podnikům státní finanční agenturou Finnvera, odklady
splátek daní, dočasné snížení odvodů do penzijního připojištění pro podnikatele, možnost čerpání
podpory v nezaměstnanosti i přes pokračování v podnikových aktivitách a další. Pokud je k částce
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na podporu ekonomiky dále přičtena hodnota nepřímých finančních opatření (například již zmíněné
snížení odvodů do penzijního připojištění), jednalo by se o finanční podporu v ekvivalentu cca 22 % HDP.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
Jedním z programů finské vlády na oživení ekonomiky po pandemii COVID-19 jsou investice
do „zelené“ infrastruktury, technologií a průmyslových řešení. Finsko je jedna z mála zemí, která
i přes současnou pandemickou krizi neupouští
od svých ambiciózních cílů dosáhnout uhlíkově
neutrální ekonomiky do roku 2035. V plánu je
mimo jiné investice do výstavby větrných elektráren, biospaloven a bioplynových stanic, dobíjecích stanic pro elektrické automobily, do energetických úprav budov či ekologických obalových
materiálů.
Země navíc dlouhodobě čelí energetickému
deficitu, jenž je výkonově odhadován až na 5 GW,
což odpovídá pěti jaderným blokům elektrárny
Temelín – investice do jedné energetiky jsou i přes
současná zpoždění stávajících projektů stále aktuálním řešením. Současně chce země nahradit spotřebu energetických surovin jako uhlí či rašelina
obnovitelnými zdroji.
▶▶ ICT
V oblasti ICT jsou v rámci dlouhodobě silné orientace Finska na digitalizaci poptávána softwarová
řešení aplikovatelná v širokém spektru odvětví,
zejména pro zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání/školení, systémy veřejné správy, podnikové
procesy, logistiku a optimalizaci dodavatelských
řetězců.
Vznikající trh technologií využívajících zpracování „velkých dat“ a aplikaci umělé inteligence
nabízí nové příležitosti v oblasti dopravního plánování či lékařské diagnostiky a kybernetické bezpečnosti, do níž spadá i ochrana dat jednotlivců,
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která je nutným předpokladem pro efektivní
a bezpečné fungování již zmíněného.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl se ve Finsku
zaměřuje na využití nejmodernějších technologií
při léčbě a péči o pacienty. S ohledem na tento
trend mají v oboru potenciál nanotechnologie,
3D tisk a biotechnologické inženýrství (například
monitorovací přístroje).
V době koronavirových omezení se osvědčila
diagnostika na dálku, například prostřednictvím
on-line dotazníků k vyhodnocení zdravotního
stavu pacienta. Vzhledem k řídkému osídlení
většiny finských regionů a dlouhým dojezdovým vzdálenostem do zdravotních středisek
má tento způsob diagnostiky velký potenciál
i do budoucnosti.
Zapojení umělé inteligence do diagnostického
procesu by navíc mohlo zlepšit přesnost stanovené diagnózy. Investičně náročná a s ohledem
na rozlohu země a demografickou strukturu obyvatelstva nutná modernizace regionálních spádových nemocnic spolu s přesouváním části péče
o pacienty a stárnoucí populaci (jedna z nejstarších v Evropě) do domácího prostředí znamená
příležitost pro dodavatele inteligentních systémů
umožňujících klientům větší autonomii, lepší
a dostupnou péči a komunikaci.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Investice do „zelených řešení“, včetně výstavby nízkoemisní dopravní infrastruktury, je jednou ze strategií vlády k oživení ekonomiky v postkoronavirovém
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období. Finská vláda tak v této souvislosti plánuje
zintenzivnit výstavbu nových železničních a tramvajových tratí. Vedle právě probíhajících projektů
tramvajových tratí v Turku a v Tampere vláda odsouhlasila plán na výstavbu dvou vysokorychlostních
železničních tratí – mezi Helsinkami a Tampere,
resp. Helsinkami a Turku (náklady na výstavbu
těchto tratí včetně projekčních prací jsou odhadovány na necelých 9 mld. EUR). Dále je v plánu například výstavba železniční tratě Pasila–Riihimäki

a v delším časovém horizontu takzvaná arktická
železnice. Modernizace stávajících tratí a výstavba
nových koridorů tak vytváří významné příležitosti
i pro české společnosti.

Velvyslanectví ČR v Helsinkách
e-mail: helsinki@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/helsinki
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Francie

P

andemie COVID-19 bude mít dalekosáhlé důsledky na ekonomický a sociální vývoj Francie, která
po třech měsících režimu výjimečného sanitárního stavu zaznamenala téměř 30 tis. obětí koronaviru.
V červenci podala vláda demisi, novým premiérem byl jmenován Jean Castex. Vládní podpůrné programy
proti koronavirové krizi zvýší deficit veřejných financí na několik následujících let. Francii očekává
v tomto roce propad HDP až o 10 % a zvýšení poměru veřejného dluhu k ročnímu HDP na cca 115 %.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

1,7

1,5

–10,4

7,1

4,1

36,3

37,3

34,0

36,5

—

Míra inflace (%)

2,1

1,3

0,4

1,2

1,6

Nezaměstnanost (%)

8,7

8,2

10,2

10,0

9,3

–19,0

–18,5

–27,1

–20,0

–20,2

65,0

65,1

65,3

65,4

—

17/140

15/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

8
6
6
5
4
3
2
2
0
1
0
-2
-1
-4
-2
-6
-3
-4
-8
-5
-10
-6
-7
-12
-8

Podíl sektorů na HDP

2022

2%
17 %

10 %
70,2 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,2
1,7

7,1
5,4
4,8

2,9
1,7
1,5

2019
2019

2020
2020

svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–8,0
–10,4
2018
2018

Francie

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda připravuje plán ekonomické podpory ve výši 100 mld. EUR na dva následující roky 2021 a 2022.
Z toho 40 mld. EUR rozpočtu bude použito na obnovu průmyslu s cílem zlepšit konkurenceschopnost
francouzského sektoru výroby, 20 mld. EUR na ekologickou transformaci hospodářství, 20 mld. EUR
na podporu zaměstnanosti a školení mladých a 20 mid. EUR na opatření v oblasti solidarity (6 mld. EUR
na investice do veřejných nemocnic). Definitivní znění plánu obnovy bude vyhlášeno dne 24. srpna
2020. Připravovaný návrh zákona o opravném finančním rozpočtu na řešení krize způsobené pandemií
COVID-19 počítá s dodatečnými finančními prostředky kolem 45 mld. EUR pro sektory nejvíce zasažené
pandemií, jako je cestovní ruch a letecký a automobilový průmysl.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Příležitosti pro české exportéry po koronavirové krizi lze odhadovat v pokračujícím trendu dosavadního francouzského kurzu k ekologizaci ekonomiky, jehož vnímání zmíněná krize ještě posílila. Nově
také ve více zdůrazňovaném zájmu na udržení a modernizaci výroby ve Francii místo její delokalizace
do vzdálené levnější ciziny, aby se snížilo riziko narušení dodávek při podobných krizích v budoucnu. Dále
rovněž v zavádění pracovních postupů s větším využitím zařízení a programů pro automatizaci procesů
a pracovní komunikaci na dálku.
▶▶ Automobilový průmysl

▶▶ Zábava a volný čas

V plánu pokoronavirové podpory automobilového průmyslu byly do konce roku 2020 pro oživení poptávky zavedeny nebo zvýšeny bonusy
u nákupu nových aut, z toho nejvíce na elektromobily, s maximem 7 tis. EUR při ceně vozidla
do 45 tis. EUR. Zároveň bylo naplánováno dosáhnout ve Francii do konce roku 2021 instalace
100 tis. nabíjecích stojanů a do roku 2025 roční
výroby 1 mil. automobilů s elektrickým nebo
hybridním pohonem. To bude představovat růst
poptávky po nových elektrických komponentech
a zařízeních jak pro výrobu aut, tak s tím spojenou
dobíjecí infrastrukturu.

Omezení nebo obavy z cestování do zemí mimo
Evropu představují potenciál pro růst zájmu
o evropské destinace a tím i příležitost pro české
cestovní kanceláře a turistická místa k propagaci
svých nabídek, s možností využít podporu pařížské kanceláře agentury CzechTourism a zúčastňovat se akcí, které pořádá.

▶▶ ICT
Koronavirová krize posílila úvahy o potřebě snižování rizika přerušení subdodávek výrobních dílů
ze vzdálených zemí, což je příležitost pro nabídky
zařízení a návodů pro flexibilní místní výrobu
některých dílů tiskem 3D. Další růst poptávky
lze odhadovat také po produktech softwarového
inženýrství pro automatizované řízení výrobních
a logistických procesů na dálku a po technologiích pro hygienickou bezkontaktní identifikaci
osob u kontrolovaných vstupů.

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Během krize avizovala francouzská vláda záměr
výhledově významně zvýšit investice do zdravotnictví. To by znamenalo vyšší objem veřejných zakázek na nejrůznější vybavení nemocnic
a pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu,
a tím i více příležitostí pro nabídky českých dodávek. Zároveň lze očekávat nové příležitosti pro
nabídky zdravotnického využití nanomateriálů
a výzkumných služeb při vývoji biotechnologických postupů výroby léčiv.

Velvyslanectví ČR v Paříži
e-mail: commerce_paris@mzv.cz
www.mzv.cz/paris
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Chorvatsko

C

elkem příznivý ekonomický vývoj na začátku roku 2020 skončil v souvislosti se zavedením
nouzového režimu proti šíření COVID-19, který byl jeden z nejpřísnějších v Evropě a který na více
než dva měsíce výrazně zpomalil ekonomický chod země. Vláda vyzvala státní instituce i orgány
regionální a místní samosprávy, aby pokud možno odložily veřejné zakázky. Chorvatsko se letos bude
snažit zachránit zejména turistický sektor, který generuje přes 20 % HDP. Snížení příjmů z turistiky
o střízlivě odhadovaných 50 %, pokles HDP až o 10 %, růst nezaměstnanosti k hodnotě 10 % a celkem
velkorysá státní pomoc podnikům a zaměstnancům mohou zvýšit státní dluh z předkrizových 73,2 % až
na úroveň 90 % HDP. Bude to mít nepochybně negativní dopad i na rating země, který se vloni po dlouhé
době poprvé dostal do investičního pásma, a tím i na vyšší úrok, za který si Chorvatsko bude půjčovat
peníze. Odloží se zřejmě i vstup země do systému směnných kurzů ERM II, který se plánoval na letošní
rok kvůli zavedení eura.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,7

2,9

–8,6

4,7

2,6

14,5

14,6

13,2

14,1

—

Míra inflace (%)

0,9

1,4

0,5

1,1

1,5

Nezaměstnanost (%)

9,8

7,7

10,9

9,2

8,4

Bilance běžného účtu (mil. USD)

1,1

1,7

–1,7

–1,6

–1,3

Populace (mil.)

4,2

4,1

4,1

4,1

—

68/140

63/141

—

—

—

5/7

4/7

4/7

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)
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Exportní riziko OECD
Predikce EIU
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Podíl sektorů na HDP

2022

20 %

59,1 %

5,9
5,4
4,7

3,7
2,9
2,9

12 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
2,7

3%

Zdroj: WB; 2019

Chorvatsko
svět

–3,0
–4,9

rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–8,6
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Chorvatská vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 3,9 mld. EUR, což představuje
7,2 % HDP. Podpořila zejména malé a střední podniky (příjmy do 1 mil. EUR, jedná se o 93 % všech
firem) odložením plateb DPH, dočasným prominutím daně z příjmu, poskytnutím příspěvku
ve výši minimální mzdy na zaměstnance (480 EUR měsíčně), platbou sociálního a zdravotního
pojištění těchto zaměstnanců (200 EUR měsíčně) atd. Opatření byla zacílena zejména na udržení
zaměstnanosti a pomoc nejzranitelnějším firmám. Připravují se další opatření zejména v oblasti
cestovního ruchu.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl

▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Chorvatská vláda na konci roku 2019 schválila
novou energetickou strategii s výhledem do roku
2030, která velký důraz klade na využití obnovitelných zdrojů energie, zvláště větru a slunce. Státní
energetická společnost HEP (Hrvatska elektroprivreda) plánuje postavit čtyři solární elektrárny
(Kaštelir, Cres, Vis a Vrlika Jug) o celkové kapacitě
11,6 MW a hodnotě 10 mil. EUR jako první projekty velkého solárního investičního cyklu, během
kterého chce HEP proinvestovat 100 mil. EUR
do roku 2023.
V dlouhodobém výhledu do roku 2050 by mělo
být z obnovitelných zdrojů generováno více než
80 % elektrické energie. To představuje v počáteční fázi do roku 2030 investice v objemu až
8,7 mld. EUR, které by zajistily výrobu 36,4 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což je cíl
nové strategie (tento cíle je o 4,4 procentní body
ambicióznější, než je cíl EU). Vzhledem k nedostatečným domácím investičním i stavebním
kapacitám je Chorvatsko ve velké míře závislé
na účasti zahraničních, tedy i českých, investorů
a dodavatelů.
Z obnovitelných zdrojů energie získává v současné době přibližně 29 % energie. K rozvoji tohoto
segmentu může využít část z více než 4 mld. EUR,
které má k dispozici z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. V Chorvatsku jsou v současné
době, díky tarifní politice státu, zvýhodněny
zdroje na spalování biomasy a energie z malých
vodních elektráren. Možnosti dodávek pro české
firmy jsou také v plynařském sektoru. Probíhá
rozšiřování a modernizace stávající sítě produktovodů a lokálních (městských) sítí. Rovněž se
realizuje napojení stávajícího plynovodu na TAP
(Trans Adriatic Pipeline). Další obchodní smlouvy
by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslových elektráren, plynojemů a lokálních
zásobníků paliv.

Chorvatsko se od vstupu do EU a přístupu k jejím
fondům stalo zajímavou destinací zejména
v oblasti vodního a odpadového hospodářství.
Financování těchto projektů je realizováno ze
strukturálních fondů EU. K dispozici je do roku
2023 cca 1 mld. EUR a tato částka je ještě navýšena spolufinancováním ze státního rozpočtu,
rozpočtu měst a obcí aj. Tato oblast nabízí českým firmám velké možnosti zapojit se do projektování a realizace výstavby úpraven a čističek
odpadních vod, kanalizací, vodovodních řadů,
přečerpávacích stanic apod. Velkým tématem
je ochrana pobřeží, a tím pádem možnost účasti
na ekologických projektech. Dodnes je napojena
na kanalizaci jen necelá polovina obyvatel země
a ztráty pitné vody ve vodovodních řadech dosahují více než 50 %.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Chorvatsko se nově začíná profilovat jako země
s rozvinutou zdravotnickou a wellness turistikou. Propaguje vznik nových zdravotně-rekreačních center a rehabilitačních pracovišť přímo
v hotelech. Souvisí to se snahou vlády prodloužit turistickou sezónu z několika letních měsíců
na celý rok. To představuje pro české firmy zajímavou obchodní příležitost v segmentu zdravotnické techniky, zdravotnických a rehabilitačních
nástrojů a zařízení. Většina chorvatských zdravotnických center vyžaduje modernizaci, což se
projevuje ve zvýšené poptávce po zdravotnickém materiálu. Z konkrétních projektů bychom
zmínili probíhající výstavbu nových nemocnic
ve městě Rijeka a Bjelovaru, plán na výstavbu
nové nemocnice v Osijeku nebo modernizaci
a rozšíření stávajících nemocnic v Záhřebu, ve
Splitu a v dalších městech. Exportní potenciál
přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště, jako jsou oční kliniky,
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gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické
a chirurgické laboratoře. Mnohé projekty jsou
podpořeny spolufinancováním z fondů koheze
a konkurenceschopnosti EU.
Pandemie COVID-19 ukázala, že většina chorvatských zdravotnických zařízení není na podobné
krizové události dostatečně připravená. Ve výbavě
nemocnic chybějí ochranné oděvy, transportní
a izolační prostředky (bioboxy, biovaky), systémy dekontaminace (sprchy, stany), dezinfekční
prostředky, roušky, respirátory apod. Většina
nemocnic není vybavena komplexním systémem
biologické ochrany včetně prostředků urgentní
medicíny.
Léčiva patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější
exportní komoditu. Se stárnutím populace očekáváme, že poptávka po lécích bude narůstat. Kromě
vývozu klasických a speciálních léků je perspektivní i spolupráce na vývoji a testování léků.
Farmaceutický průmysl se nachází v růstové fázi
investičního cyklu, proto lze i do budoucna očekávat zvýšenou výrobu a tím i poptávku po polotovarech či komoditách potřebných k výrobě léčiv.
Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti
rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Již několik desítek let je oblast železniční a kolejové
dopravy v Chorvatsku podfinancovaná a zanedbávaná. Stav železniční sítě je proto výrazně pod úrovní
ostatních členských států EU. Jen nutné investice
do údržby železničních tratí během příštích dvaceti let jsou Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury Chorvatska odhadovány na 6,7 mld. EUR.
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Čtvrtý železniční balíček, schválený Evropským
parlamentem v roce 2016, otevřel dveře novým
investicím a novým příležitostem pro obnovu
zastaralé železniční infrastruktury. Ministerstvo
chce přiblížit podíl železniční nákladní dopravy ze
současných 17 % k průměru EU, který je 28 %.
V letech 2020–2022 připravuje Chorvatsko
šest významných tendrů na modernizaci stávajících a na projektování a výstavbu nových
železničních tratí. Jedná se o následující úseky:
Škrljevo–Rijeka–Jurdani (projektování trasy –
135 mil. CZK, výstavba – 6,75 mld. CZK, délka trati
27,5 km), Karlovac–Oštarije (projektování trasy –
24 mil. CZK, délka trati 40 km), Oštarje–Škrljevo
(projektování trasy – 175 mil. CZK, délka trati
114 km), Hrvatski Leskovac – Karlovac (projektování trasy – 177 mil. CZK, výstavba – 7,9 mld. CZK,
délka trati 44 km), Okučani–Vinkovci (projektování
trasy – 280 mil. CZK, délka trati 131 km) a Dugo
Selo – Novska (projektování trasy – 420 mil. CZK,
výstavba – 14,3 mld. CZK, délka trati 82 km). Tendry
jsou z 85 procent financovány ze strany EU. Některé
projekty již byly ze strany EU schváleny, další by
měly být schváleny během roku 2020 a 2021.
Je možné navazovat na dobré jméno českých
firem a reference z již realizovaných zakázek
výstavby přejezdů, železničních tratí, tunelů
a mostů. V návaznosti na výstavbu železničních
koridorů se přistupuje k modernizaci zastávek,
nádraží a přístavních dopravních uzlů.

Velvyslanectví ČR v Záhřebu
e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz
www.mzv.cz/zagreb
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Irsko

K

oronavirová pandemie zasáhla Irsko začátkem března a výrazně ovlivnila do té doby jednu z nejlépe
prosperujících ekonomik EU. Míra nezaměstnanosti byla na historických minimech, mezinárodní
obchod rostl a klíčové domácí sektory jako zemědělství, farmaceutický průmysl a IT dlouhodobě
posilovaly.
Podle posledních odhadů v roce 2020 dojde k poklesu HDP až o 10 % a nezaměstnanost by mohla
dosáhnout 18 %. Panují obavy, že se část zahraničních společností, od kterých pochází většina produkce
(kromě zemědělství) a cca 75 % firemních daňových příjmů státu, může přesunout do domovských zemí.
Irská ekonomika bude navíc negativně ovlivněna i brexitem.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

8,3

5,5

–8,6

6,1

3,2

79,8

79,3

71,5

76,2

—

Míra inflace (%)

0,7

0,9

0,0

0,5

0,8

Nezaměstnanost (%)

5,8

5,0

13,3

8,7

6,0

40,9

–36,4

4,3

14,6

15,9

4,8

4,9

4,9

5,0

—

23/140

23/141

24/141

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

1%
35 %
56,7 %

31 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
8,3
3,6
2,2

6,1
5,4
4,8

5,5
2,9
1,7

Irsko
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–8,0
–8,6
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda přijala řadu opatření na omezení dopadu koronavirové krize na obyvatelstvo a hospodářství,
která výrazně zatíží irský rozpočet. Vláda očekává deficit ve výši 27 mld. EUR, což je více než 9 % HDP.
V případě druhé vlny šíření viru v tomto roce by deficit mohl vzrůst o dalších 10 mld. EUR. Vláda zavedla
systém podpor pro podniky a firmy, na základě kterého financuje 85 % mezd zaměstnanců, což využívá
více než 56 tis. zaměstnavatelů. Mezi další opatření patří granty a půjčky s nízkým úrokem, především pro
podnikatele, malé a střední podniky. Tato opatření budou uplatňována dlouhodobě. Na pokrytí nákladů
počítá s půjčkami na finančních trzích a z podpůrných grantů a půjček od EU. I přes výrazný negativní
ekonomický dopad pandemie a brexitu na ekonomiku si nová irská koaliční vláda stanovila ambiciózní
cíle v oblasti zdravotnictví, bytové výstavby, ochrany životního prostředí a boje s klimatickými změnami,
včetně například závazku každoročního snižování emisí skleníkových plynů o 7 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Energetický průmysl
Energetický průmysl a průmysl životního prostředí jsou důležitými sektory irské ekonomiky
a je jim věnována stále větší pozornost. Irsko
postupně zvyšuje energetickou nezávislost, v současné době již 66 % energetických potřeb pokrývá
z vlastních zdrojů. Prostřednictvím různých plánů
rozvoje životního prostředí a energie bude vyčleněno 20 mld. EUR na rozvoj irského energetického sektoru. Hlavními oblastmi jsou rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektromobilita, kterou
hodlá vláda výrazněji dotovat.
Irsko má velmi dobré podmínky pro offshorové
větrné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektřiny
stále roste. Každoročně o cca 20 % roste i zpracování biomasy. Z tohoto důvodu lze očekávat další
poptávku po komoditách spojených s obnovitelnými zdroji energie, stejně jako po zařízeních
na zpracování biomasy.

než 8 %. V oblasti bydlení a infrastruktury irská
vláda navýšila investiční plán „Infrastructure and
Capital Investment Plan 2021“ o 5,1 mld. EUR
na celkových 27 mld. EUR. Vláda plánuje, že
investice do bydlení budou do roku 2021 činit
30 % z celkových investičních výdajů.
Irsko deklaruje, že splní cíle Pařížské dohody
o klimatu. V této souvislosti vláda například navyšuje granty a další formy pomoci při financování
vysoce energeticky efektivních budov (uhlíkově
neutrální budovy) a připravuje modernizovat
cca 500 tis. bytových a kancelářských jednotek
(izolace, automatizace, vzduchotechnika, okna,
osvětlení, topení a chlazení). Výrazně budou zvýšeny investice do výstavby chodníků pro pěší
a cyklostezek ve městech. Vláda navíc rozhodla
o finanční podpoře místních úřadů s cílem přestavby silnic a chodníků pro pěší tak, aby byl umožněn odstup osob minimálně 1 m.

▶▶ ICT

▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Nová irská vláda klade silný důraz na digitalizaci,
včetně budování digitální infrastruktury. Projekty
budou zaměřeny na segmenty e-health, e-government a e-learning, ale také na cestovní ruch
a digitalizaci malých a středních podniků.
Vláda vyčlenila 3 mld. EUR na vybudování vysokorychlostního širokopásmového internetového
připojení pro 1,1 mil. občanů, zejména ve venkovských oblastech. Z důvodu dodatečného zatížení
internetové sítě souvisejícího s vyšším počtem
lidí pracujících z domova vláda alokovala dalších
150 mil. EUR na urychlení výstavby internetového
připojení. V oblasti ICT lze do budoucna očekávat zájem o řešení problematiky bezpečnosti dat,
virtuální reality a zejména umělé inteligence (AI).

Vodohospodářský sektor v Irsku vykazuje deficit
infrastruktury, která je navíc velmi opotřebovaná
a dochází k velkým ztrátám vody (v některých
případech až 40 %). Značné finanční zdroje si
vyžadují nutné opravy a vylepšení infrastruktury,
především vodovodní sítě. Nová vláda si proto stanovila cíl v průběhu příštích měsíců vypracovat
dodatečný investiční plán pro rozšíření a zkvalitnění vodní infrastruktury.
Vláda je rovněž pod tlakem EK, která ji dlouhodobě viní z neplnění směrnice 91/271/EHS
a nezajištění čištění odpadních vod v mnohých
aglomeracích v Irsku, čímž dochází k ohrožení zdraví obyvatelstva a znečištění životního
prostředí.
České firmy mohou uspět se svými výrobky
a technologiemi přímo nebo v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty
ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky
celé řady výrobků a navazujících služeb. Zájem je

▶▶ Stavební průmysl
Po dlouholeté stagnaci došlo v posledních letech
ke každoročnímu růstu tohoto sektoru o více
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především o čističky odpadních vod, správu vodních sítí a potrubí a protipovodňové zábrany.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Irské zdravotnictví bylo v dlouhodobé krizi již
před pandemií. Na rok 2020 bylo na zdravotnictví
vyčleněno více než 17 mld. EUR ve snaze vyřešit některé z problémů. Nynější vláda se zavázala k dalším výdajům, především na zvyšování
lůžkových kapacit státních nemocnic, zásadní
modernizaci všech zdravotnických zařízení,
včetně jednotek intenzivní péče, a zefektivnění

administrativních systémů. V souvislosti s pandemií vláda rozhodla o dodatečných investicích
do zdravotnického a farmaceutického průmyslu
s cílem snížit závislost země na dovozech. Zájem
tak vzroste o import příslušných výrobních zařízení, ale i navázání spolupráce v této oblasti
průmyslu.

Velvyslanectví ČR v Dublinu
e-mail: commerce_dublin@mzv.cz
www.mzv.cz/dublin
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Itálie

I

tálie se v únoru 2020 ocitla v první evropské linii boje s koronavirem. Stalo se tak v době, která
byla příslibem dlouho očekávaného hospodářského oživení a kdy rok 2019 skončil s překvapivě
nízkým schodem rozpočtu –1,6 % HDP (–2,2 % v roce 2018). Vláda chystala projekty hospodářských
a administrativních reforem, které mohly pomoci překonat dlouhodobé strukturální problémy země.
S nástupem koronaviru, který nejvíce postihl průmyslové oblasti severní Itálie, však namísto
hospodářských a administrativních reforem přišlo 55 dní přísné karantény a zastavení zbytné výroby.
Za první čtvrtletí 2020 klesl HDP oproti předcházejícímu čtvrtletí o 4,7 % a index průmyslové výroby se
snížil o 8,4 %, z čehož jen za březen o 29,3 %. Největší propad zaznamenal turismus, který představuje
13 % HDP Itálie, zaměstnává 4,2 mil. lidí a kde se ztráty odhadují na 120 mld. EUR. Zásadně se však
snížila i logistika, automobilový sektor, strojírenství a hutnictví.
Pokles HDP v roce 2020 je odhadován na 16,8 % a v roce 2021 pak růst 6,8 %. Optimistická varianta
prognózy je propad HDP o 9 %, hospodářství by následně dohnalo polovinu ztrát v průběhu roku 2021.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

0,7

0,3

–16,8

6,8

2,2

34,4

33,0

29,2

32,1

—

1,3

0,6

–0,2

0,9

1,2

Nezaměstnanost (%)

10,6

9,9

10,1

11,6

11,2

Bilance běžného účtu (mil. USD)

51,5

58,9

35,9

46,2

44,3

Populace (mil.)

60,6

60,6

60,5

60,4

—

31/140

30/141

—

—

—

—

—

—

—

—

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

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

2%
21 %

66,3 %

15 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
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Itálie během pandemie přijímala rozsáhlá legislativní opatření na ochranu hospodářství, zaměstnanců
a rodin. Zatím posledním balíčkem je v květnu představený dekret „Restart“ na podporu oživení italské
ekonomiky v objemu 55 mld. EUR (3,3 % HDP). Zároveň byl parlamentem schválen deficit ve výši
10,4 % HDP pro rok 2020 a 5,7 % HDP pro rok 2021. Dekret má za cíl posílit zdravotnický systém,
infrastrukturu, pořádkové složky, civilní obranu, podnikatelský sektor, rodiny, zaměstnance a firmy.
Pro soukromé i veřejné subjekty má vytvořit stabilní prostředí a umožnit restart ekonomiky s ohledem
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na nové požadavky na ochranu zdraví. Ve výrobní oblasti je kladen důraz na bezpečnost práce a ochranu
sociálních jistot. Vláda zaručuje, že v roce 2021 nedojde ke zvýšení DPH ani spotřebních daní, a umožní
tak firmám připravit investiční plán na příští rok.
Konkrétně dekret vyhrazuje prostředky na zachování pracovních míst ve výši 25,6 mld. EUR, na přímou
podporu firem je připraveno 15 mld. EUR. Firmám s obratem do 250 mil. EUR bude odpuštěna územní
obchodní daň v objemu 4 mld. EUR. Pro hotely, přímořská, turistická a horská zařízení zrušila vláda
první splátku z nemovitosti v roce 2020 (celkem dvouroční splátky). Nezaměstnaní a rodiny s nízkými
příjmy získají finanční podporu. Do zdravotnictví půjde 3,25 mld. EUR. Pro školy, univerzity a výzkum
je vyčleněno 1,4 mld. EUR a do zemědělství a potravinářství půjde 1,2 mld. EUR. Je připravena podpora
4 mld. EUR do turistického průmyslu. Místní úřady obdrží 3,5 mld. EUR na zabezpečení základních
služeb. Vláda vyhlásila možnost státem krytých půjček firmám s nízkými úroky a dlouhou dobou
splatnosti (až 30 let), snaží se zrychlit administrativní postupy pro jejich poskytování. Vláda se také
zavazuje k rychlejší úhradě pohledávek firem a místních úřadů. Dekret obsahuje prodloužení pronájmů
státních budov či jejich prodej (například objekty ministerstva obrany). Přináší také ekobonusy, pobídky
k pořízení individuálních alternativních prostředků dopravy a zřízení fondu na rozvoj jihu. Dekret rovněž
zahrnuje legalizaci migrantů pracujících v zemědělství a v domácnostech. Nově zavedené daně z cukru
a plastů se posouvají na rok 2021.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Automobilový průmysl

▶▶ ICT

Automobilový průmysl je jedním z páteřních odvětví
italského hospodářství a rovněž byl citelně zasažen
během pandemie, kdy došlo k výpadku výroby až
900 tis. vozů. Italská vláda dle dekretu na restartování italské ekonomiky potvrdila podporu automobilového průmyslu, který považuje za prioritní
jak z pohledu exportu, tak ze strany investiční přitažlivosti. Investicí bude využito k podpoře nových
technologií, zeleného programu, inovací a rozsáhlejší implementace výroby elektrických vozů.
V návaznosti na nový směr se objevují zahraniční investoři, jako například firma Faw v regionu Emilia Romagna, která investuje 1 mld. EUR
do výroby elektrických automobilů. K elektromobilitě směřuje rovněž automobilka Fca (Fiat), která
fůzuje s PSA Group (proces by měl být dokončen
začátkem roku 2021) a na trhu tak vzniká čtvrtý
největší výrobce automobilů. Vzhledem k plánovaným investicím do infrastruktury by mohl začít růst
i dosud stagnující sektor výroby autobusů.

Itálie je jednou z předních zemí, která implementuje roboty do výrobních procesů. V roce
2019 obsadila šesté místo ve světovém měřítku
v zapojení robotů do průmyslové výroby od strojírenství až po kosmický průmysl. Na šestém
místě se umístila i ve výzkumu a vývoji. Právě
robotika si udržela vysokou úroveň poptávky
i v období pandemie a v této souvislosti má velkou budoucnost. Jedná se například o její zapojení do zdravotnických zařízení na bezpečnou
a spolehlivou sterilizaci prostor, ve kterých se
nacházejí pacienti nakažení virem COVID-19,
ale roboti mohou také působit v rámci ochrany
a prevence na místech se zvýšeným rizikem přenosu koronavirů.
Vyšší investice se očekávají do telemedicíny,
monitoringu infekcí a sledování rizikových pacientů. Italské ministerstvo pro inovace ohlásilo
již během pandemie nezbytnost technologických
řešení určených pro telemedicínu, například
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software a aplikace pro léčbu na dálku, monitoring rizika nakažení a pacientů. Obor, který
velmi intenzivně nabírá na obrátkách, je dezinfekce a čištění pracovních a ostatních prostor,
hromadných dopravních prostředků apod. V této
souvislosti připravuje Itálie Národní program pro
robotiku, který bude napojen na evropský fond
na vývoj a výzkum. Bude se zaměřovat především
na využití robotiky v průmyslu 4.0, při inspekcích
a údržbách dopravní infrastruktury a v potravinářství a zdravotnictví.
▶▶ Obranný průmysl
Itálie patří k významným hráčům evropského
obranného průmyslu a podporuje konsolidaci
evropské politiky vyzbrojování. Aktivně podporuje mezinárodní obranně-průmyslovou spolupráci, zejména v high-tech sektorech, ale také
v oblasti letectví, systémů řízení a velení, komunikačních a elektronických systémů a softwaru či
avioniky. V souvislosti s linií italské vlády ohledně
„Nového zeleného údělu“ se zvažuje propojení
zemědělského a kosmického průmyslu. Satelity
by mohly pomoci zvýšit účinnost a kvalitu zemědělské výroby a pomoci k nižší spotřebě zdrojů
a vyšší ochraně životního prostředí.
▶▶ Stavební průmysl
Vzhledem k pokračujícím problémům v italské
infrastruktuře (podfinancování, zastarávání,
pády mostů) a v návaznosti na plánované investice k posílení italského hospodářství po ukončení pandemie přistupuje Itálie k velkým infrastrukturním dílům. Vláda usiluje o zjednodušení
administrativních postupů a urychlení rozjezdu
projektů. Státní železnice (FS) žádají vládu
o schválení kontraktu mezi RFI (Italská železniční sít – jejím 100% vlastníkem jsou FS) a ANAS
(Státní správa silnic patří do skupiny FS) ohledně
investic do infrastrukturních projektů v objemu
29 mld. EUR.
Italské železnice se kromě průběžné obměny
vozového parku soustředí na posílení železničního spojení mezi Apeninským poloostrovem
a ostatními částmi Evropy, a to jak v osobní, tak
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nákladní dopravě. Výstavba či rozšíření nových
koridorů mezi italskými přístavy a zeměmi
na sever od Alp má za cíl zvětšit objem přepravovaného zboží a zkrátit přepravní vzdálenosti
mezi asijskými přístavy a evropskými destinacemi. V případě osobní dopravy bude realizována
výstavba rychlostního železničního spojení mezi
severoitalským Turínem a francouzským Lyonem.
Železniční spojení se podle italské vlády má posílit
rovněž na vnitrozemských trasách, zejména propojení mezi severem a jihem Itálie a vysokorychlostní železniční spojení po Sicílii.
Vzhledem k tomu, že se během karantény
osvědčil intermodální způsob přepravy zboží
(kombinace silniční a železniční přepravy), GTS
Rail, soukromá železniční společnost na přepravu
zboží, oznámila investice ve výši 13 mil. EUR
na nákup lokomotiv a vagónů.
Očekává se vypisování veřejných zakázek a tendrů v železniční dopravě a infrastruktuře. Českým
dodavatelům se v sektoru nabízí široká škála
příležitostí od projekčních prací po subdodávky
materiálů či služeb.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemie rozpoutala debatu o posilování zdravotnického systému po letech škrtů. Jedná se o personálu, dostupnosti a finančním zajištění. Zkušenost
s koronavirem může vést k návratu výroby některých produktů zpět do Itálie či zemí EU. Jednalo by
se o ochranné pomůcky, některé léky a zdravotní
materiál.
Odhaduje se, že v souvislosti s novými opatřeními dnes Itálie potřebuje kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek
potřebuje Itálie zhruba půl miliardy ochranných
rukavic měsíčně a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Významnou příležitostí v souvislosti s pandemií se jeví vývoj vakcín a léků.
Dlouhodobě jsou zajímavou položkou potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. V období 2009–2019 se
navýšila o 126 %, zhruba 32 mil. Italů konzumuje
vitamínové doplňky, z nichž 17 mil. osob je zařadilo
do denního režimu (například během pandemie byl
zaznamenán prudký nárůst spotřeby vitamínu C).
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Nový zelený úděl

Ač byla tato vládní priorita pozastavena během kritických měsíců boje s pandemií, jako cíl pro italské
hospodářství stále trvá. Vláda vyhradila prostředky ve výši 50 mld. EUR na příštích patnáct let, z čehož
4,24 mld. EUR bude vynaloženo na energetické projekty a projekty zlepšující životní prostředí v příštích třech letech. V rámci této vlny investovalo v roce 2019 (dle italské vlády) 207 000 italských firem
do udržitelného rozvoje a inovačních projektů. Pro české firmy je zde řada příležitostí v širokém spektru
projektů od životního prostředí po energetiku.

Velvyslanectví ČR v Římě
e-mail: commerce_rome@mzv.cz
www.mzv.cz/rom
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Kosovo

P

andemie COVID-19 zasáhla Kosovo v době, kdy v některých evropských zemích byla na vrcholu.
Kosovo tak mohlo využít zkušenosti dříve zasažených zemí a v rámci možností se na pandemii
připravit. Opatření na ochranu obyvatelstva přijatá vládou vedla k dočasnému omezení hospodářské
činnosti. Pandemie tak připravila řadu firem o zakázky, což vedlo k propouštění nebo ukončení jejich
činnosti. Z celkového počtu 2 311 firemních subjektů jich v 1. čtvrtletí letošního roku zaniklo 9,94 %.
Deficitní státní rozpočet na rok 2020 počítá s příjmy ve výši 2 020,4 mil. EUR a s výdaji 2 357,1 mil. EUR.
Významným příspěvkem k národnímu důchodu Kosova jsou remitence členů diaspory, které představují
10 % HDP země. Kosovo je rovněž výrazně závislé na zahraniční rozvojové pomoci, která činí cca
9 % HDP. Podle aktuálních ekonomických prognóz se očekává, že vlivem pandemie dojde v letošním roce
k poklesu HDP o 5 %, nicméně v roce 2022 by mělo dojít k oživení ekonomiky a je předpoklad, že HDP
se zvýší na 7,5 %.

Ukazatel

2018

2019

2020

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

3,8

4,0

–5,0

7,5

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

4,4

4,4

4,2

4,5

—

Míra inflace (%)

1,0

2,7

1,3

1,5

—

Nezaměstnanost (%)
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—

—

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–0,6
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—
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1,8
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—

—

—

—

—

—
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—

—
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Zdroj: EIU, MMF, WEF, OECD, KAS

Zdroj: WB; 2019

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

Kosovská vláda připravila řadu podpůrných opatření (bezúročné vládní půjčky, granty pro zemědělce,
finanční podpora exportérů, odklad splátek půjček a DPH aj.), která v nadcházejících letech povedou
ke zvýšení schodku běžného účtu i veřejného dluhu. Program státního dluhu předpokládá, že celková
úroveň zadlužení stoupne v roce 2021 na přijatelných 26 % HDP a v roce 2022 na 27 % HDP. Inflace
v letošním roce by měla dosáhnout výše 1,7 %, přičemž v roce 2021 dojde pravděpodobně k jejímu
mírnému zvýšení na 1,9 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Na území Kosova se nacházejí významná ložiska
rud obecných kovů a lignitu. Těžba nerostných
surovin je prováděna především státními společnostmi. V případě těžby uhlí se jedná o státní společnost KEK, která zásobuje a v zásadě i ovládá
též kosovský energetický průmysl. Kosovský
důlní a těžební průmysl je zastaralý a nevyhovující nejen z hlediska produktivity, ale i bezpečnosti
práce. Doly potřebují nové těžební stroje, nákladní
automobily, nakladače, přepravní pásy, zařízení
na třídění materiálu, moderní systémy řízení, bezdrátové komunikační systémy pro horníky, technologie na alternativní spalování metanu, bezpečnostní systémy pro sledování pohybu osob pod
zemí, průmyslové výbušniny apod. České firmy
by se mohly uplatnit i v oblasti průzkumu nových
nalezišť včetně studií proveditelnosti.
▶▶ Energetický průmysl
Současná elektrická soustava Kosovské republiky je zastaralá, neadekvátní a nespolehlivá.
V této souvislosti dala kosovská vláda prioritu
modernizaci a zlepšení energetického sektoru
země a požádala o podporu a pomoc své rozvojové partnery, včetně Světové banky a Evropské
komise. Hlavním cílem je zvýšit energetickou
účinnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie,
integraci na regionální energetické trhy a podporu spolehlivé, udržitelné a cenově dostupné
výroby energie. Převážnou většinu výroby elektrické energie zajišťují tepelné elektrárny, které
z technických důvodů nemohou pracovat na plný
výkon. Pro další vývoj kosovského energetického
sektoru bude nezbytná výstavba nových kapacit
a modernizace stávajících a dále širší zavádění
obnovitelných zdrojů energie. České firmy by se
mohly uplatnit především v oblasti subdodávek
generátorů, turbín, filtrů a odsiřovacích zařízení,
řídicích systémů a dalších částí pro výstavbu,

modernizaci a zvýšení efektivnosti tepelných
elektráren. Další možností účasti českých firem
v plánované modernizaci kosovského energetického sektoru je účast při výstavbě větrné elektrárny Bajgora (105 MW) na severu země. České
firmy by se mohly do projektu zapojit například
dodávkami řídicích systémů, generátorů, ložisek,
ventilátorů, případně i celých věží (tubusů) pro
větrné elektrárny.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Nedostatek moderních čističek odpadních vod
v Kosovu způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody. Výsledkem je nevhodná
kvalita vody dodávané do veřejné vodovodní sítě.
Zcela nevyhovující je též stav vodovodních rozvodů,
které bude třeba modernizovat. Rovněž odpadní
průmysl potřebuje obnovu, jež si vyžádá rozsáhlé
investice do moderních technologií. Proto kosovská vláda začleňuje projekty na zlepšení životního
prostředí do programových priorit. Také ze strany
municipalit je patrný zvýšený zájem o komplexní
řešení odpadového hospodářství. Kosovská republika skýtá v oblasti vodohospodářství a odpadního
průmyslu velký potenciál. České firmy by se mohly
uplatnit dodávkami čistíren odpadních vod, zařízeními a projekty na zamezení ztrát vody, technologiemi na snížení spotřeby vody v průmyslových
odvětvích a dodávkami měřicích zařízení pro vodohospodářský a odpadní průmysl.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemie odhalila hluboké podfinancování
a nedostatky kosovského zdravotnictví, které
bude třeba od základů zmodernizovat. Existuje
tak reálný potenciál pro český export v této
oblasti. Kromě kompletní výstavby a renovace
nemocnic bude kosovské zdravotnictví potřebovat moderní vybavení, jako například lékařské
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nástroje, zdravotnická lůžka, operační techniku,
diagnostická zařízení a rehabilitační přístroje.
Prostor ke spolupráci je i v oblasti dodávek léků
a zdravotnického materiálu, který je převážně
z dovozu. Mezinárodní společenství přislíbilo
Kosovu finanční pomoc ve formě výhodných
půjček – Evropská rozvojová banka (35 mil. EUR
na zdravotnictví), Evropská unie (100 mil. EUR
– zdravotnictví, hospodářství) a Světová banka
(46 mil. EUR – zdravotnictví). České firmy by
mohly nové finanční zdroje využít a zapojit se do
modernizace kosovského zdravotnictví.

železniční trasy, takzvané Raute 10, mezi hranicí se Srbskem a Severní Makedonií (Leshak –
Kosovo Polje – Elez Han) v délce cca 150 km.
Uvedený projekt byl zařazen mezi prioritní a získal finanční podporu EBRD. Rekonstrukční práce
na jižním úseku trasy byly zahájeny v roce 2017.
S modernizací železniční dopravní infrastruktury
souvisí modernizace technického zázemí a vozového parku dopravců, kde by se mohly uplatnit
české firmy, které by mohly dodávat například
řídicí systémy, komponenty na kolejová vozidla,
případně provádět generální opravy lokomotiv
a vagónů apod.

▶▶ Železniční a kolejová doprava
Rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní
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Kypr

K

yperská ekonomika je velmi otevřená, silně závislá na turistice, mezinárodních finančních
službách, komerčním vysokém školství a některých dalších službách, jejichž vnější poptávku
Kypr nedokáže ovlivnit. Sektory tvořící tradičně základ hospodářského růstu se budou zotavovat
pomalu a budou dlouhodobě utlumeny krizí zahraniční poptávky. Pandemie COVID-19 zasáhla navíc
Kypr ve fázi očekávaného ochlazení ekonomiky, její dopady budou hluboké a projeví se napříč
všemi hlavními produktivními sektory. Rychlost restartování růstu bude záviset vedle zahraniční
poptávky také na rozsahu fiskálních stimulů a obnovení spotřeby domácností, které ovšem brzdí
vysoké veřejné (100 % HDP) i soukromé (160 % HDP) zadlužení, obě spíše s perspektivou dalšího
prohlubování.

Ukazatel
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Implementovaná a zatím schválená opatření na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 tvoří 2,5 mld. EUR
(12 % HDP), z nichž zhruba polovinu představují sociální transfery a přímá podpora firem s pozastavenou
činností a také kompenzace 60 % mzdy jejich pracovníků. Druhou polovinu tvoří několik programů
na podporu malých a středních podniků a strategických podniků schválených v červnu 2020 se
střednědobým výhledem. Dominantně se bude jednat o státní garance komerčním úvěrům poskytovaným
ze strany společných fondů vytvořených vládou ve spolupráci s EIB a dalšími mezinárodními institucemi,
v menší míře pak o snížení DPH a další úlevy na daních a odvodech. Podpůrné programy pro firmy jsou
financované kyperskou vládou cca z poloviny, bezprostřední dopady na veřejné rozpočty proto tvoří
přibližně 9 % HDP.
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▶▶ ICT
Stav digitalizace státní správy a možnosti komunikace občanů i firem s orgány státní správy
neodpovídají aspiracím Kypru stát se regionálním
centrem obchodu v regionu, zejména v postkoronavirové době. Modernizace služeb se stala jednou
z priorit vlády již v roce 2019, během pandemie
ale získala zcela nový rozměr a prostředky. Vláda
vytvořila nové ministerstvo pro inovace vybavené
velkorysým rozpočtem, do jehož čela byl jmenován zkušený manažer z mezinárodního IT podniku.
České firmy a jejich řešení můžou nalézt uplatnění
především v oblastech automatického zpracování
dat, SW síťové infrastruktury a databázových
systémů, autentifikace či kybernetické ochrany
IT systémů. Vedle státní správy se nabízejí také
příležitosti v oblasti finančních technologií, kde
poroste poptávka ze stran bank a pojišťoven, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 daří měnit
dlouhodobě zakořeněné rigidní návyky klientů.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Kypr dlouhodobě výrazně zaostává za přijatými
cíli EU v oblasti zpracování odpadů, recykluje
méně než čtvrtinu pevného komunálního odpadu
a většina je ho naopak skládkována. Od roku 2020
bude muset vláda začít plnit přísné limity pro podíl
skládkování a současně navýšit procento ekologicky recyklovaného odpadu. Pokud nepřijde
s jasnou koncepcí nové odpadové politiky, hrozí
zemi vysoké pokuty ze strany Evropské komise,
priority té současné tlak ještě zesílí. Plánuje se
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proto výstavba nových zařízení na energetické
využití odpadu a na to navázané infrastruktury,
zejména třídíren komunálního odpadu a provozů na zpracování recyklovatelného materiálu.
Domácí dodavatelé neexistují, nabízí se tak příležitost pro zahraniční firmy.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Kyperská vláda dokončila navzdory epidemii
COVID-19 systém všeobecného zdravotního
pojištění (GESY), jehož plná implementace byla
zahájena v červnu 2020. GESY zahrnuje státní
i soukromé nemocnice a z pohledu klientů zavádí
plně konkurenční prostředí. Státní nemocnice
budou muset zásadně investovat do infrastruktury a vybavení, do budoucna by navíc měly získat autonomní hospodaření a pravomoc samostatně nakupovat lékařskou techniku napřímo,
což nabízí významné příležitosti pro české exportéry. Česká zdravotnická technika a rehabilitační pomůcky mají na Kypru velmi dobré jméno
a úspěšné referenční projekty. Tento sektor představuje jednu z hlavních oblastí pro přímý dovoz
průmyslové produkce, jako přirozená lobby
působí mj. také stovky kyperských lékařů vystudovaných v ČR.

Velvyslanectví ČR v Nikósii
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/nicosia
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Litva

L

itva byla jednou z prvních zemí v Evropě, která pouze se šesti případy onemocnění COVID-19 zavedla
celostátní karanténní režim, přičemž zavedená opatření byla o něco přísnější než v ostatních
pobaltských státech. Pandemie výrazně ovlivnila spotřebitelské výdaje, průmyslovou výrobu, investice,
obchod, kapitálové toky a způsobila meziroční pokles příjmů do státního rozpočtu za leden–duben 2020
o 3,2 % (106,3 mil. EUR). Ve srovnání s globální finanční krizí, kdy litevský HDP klesl o 17,6 %, byla však
Litva tentokrát připravená mnohem lépe – stát má značné finanční rezervy a finanční závazky země patří
mezi nejnižší v EU, proto by recese v Litvě neměla výrazně odstupovat od průměru eurozóny.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

3,6

3,9

–7,5

5,9

3,1

19,1

19,3

18,7

20,8

—

Míra inflace (%)

2,5

2,2

0,9

1,5

2,0

Nezaměstnanost (%)

6,2

6,3

10,1

7,8

7,1

Bilance běžného účtu (mil. USD)

0,8

2,3

1,2

2,1

2,3

Populace (mil.)

2,8

2,8

2,7

2,7

—

12/140

14/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

25 %

61,6 %

5,9
5,4
4,8

3,9
2,9
1,7

16 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
3,6
2,2

3%

Zdroj: WB; 2019

Litva
svět
vyspělé ekonomiky

2018
2018

2019
2019

–4,9
–7,5
–8,0
2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Den po vyhlášení karantény vláda schválila plán krátkodobé ekonomické stimulace ve výši 5 mld. EUR
(10 % HDP země) s možností dalších půjček ve výši 5 mld. EUR od mezinárodních finančních institucí.
Z toho bylo alokováno 1,136 mld. EUR na balíček pro podnikatele (celkem 35 tisíc firem, které pokrývají
více než 200 různých ekonomických činností). Postiženým firmám bylo navrhnuto odložení splátek
úroků, státní záruka za půjčky a leasingy, úhrada části nákladů za pronájem, příspěvek na mzdy atd.
Byl také schválen návrh centrální banky na zřízení zvláštního fondu, který by poskytoval rychlou
dočasnou finanční pomoc velkým a sociálně důležitým firmám potýkajícím se s problémy způsobenými
koronavirovou krizí. Fondu bylo přiděleno 100 mil. EUR ze státního rozpočtu.
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19. 5. 2020 připravilo ministerstvo financí za účelem oživení národního hospodářství dlouhodobý investiční plán umožňující kvalitativní transformaci litevské ekonomiky. Deklarovanými prioritami jsou lidský kapitál, digitální ekonomika a podnikání, inovace a výzkum, hospodářská infrastruktura, změna
klimatu a energetika. Pro tyto dlouhodobé investice je plánováno celkem 6,3 mld. EUR, z toho téměř
1,8 mld. EUR je nová investice, zbytek jsou urychlené již plánované investice. Strategickými sektory pro
česká řešení zůstanou i po odeznění koronavirové pandemie energetický průmysl, železniční a kolejová
doprava a dopravní průmysl a infrastruktura, kde se příležitosti pro české firmy odvíjejí od dlouhodobých
vládních strategií.
▶▶ Civilní letecký průmysl
Litevská vláda spatřuje v rozvoji letecké dopravy
a s tím spojených podpůrných činností jeden ze
zásadních rozvojových směrů. Významné investice směřují do letecké infrastruktury – do roku
2022 je plánována rekonstrukce vilniuského letiště za 130 mil. EUR zahrnující přestavbu terminálů,
odbavovacích ploch a výstavbu vícepodlažního parkoviště. Rozšíření letištního terminálu je do roku
2022 plánováno rovněž v Kaunasu. Vláda odhaduje
investice do rozšíření litevských mezinárodních
letišť ve Vilniusu, Kaunasu a Palanze do roku 2028
na cca 700 mil. EUR. Ministerstvo dopravy rovněž
zvažuje výstavbu nového letiště mezi Vilniusem
a Kaunasem. Finální rozhodnutí má být přijato
do roku 2022. Tyto projekty mohou přinést zajímavé příležitosti pro české firmy se zkušenostmi ze
spolupráce s letištěm v Praze i dalším subjektům.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Litva doposud nedisponuje kvalitní a hustou
silniční sítí – statistika místního ministerstva
dopravy uvádí 309 km dálnic a 1 639 km silnic
I. třídy. Na druhé straně se hustota litevských silnic nižších tříd (19 592 km) přiblížila průměru EU.
Přes území Litvy prochází celkem šest evropských
silničních koridorů. Litevská vláda věnuje zlepšování kvality silniční sítě a výstavbě dálnic či městských obchvatů zvýšenou pozornost včetně využívání fondů EU. Ze strukturálních fondů bylo pro
dopravní projekty v období let 2014–2020 vyčleněno 6,71 mld. EUR. Zajímavými projekty jsou
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zvláště dostavba silničního obchvatu hlavního
města, renovace úseku dálnice A1 poblíž Kaunasu
spolu s výstavbou nového mostu, modernizace silnice Vilnius–Utena (s financováním EIB), dálnice
Via Baltica z Kaunasu na hranice s Polskem, silnice z Kaunasu na hranice s Lotyšskem a rozvoj
elektromobility.
▶▶ Energetický průmysl
V červnu 2018 Litva schválila novou národní
strategii energetické nezávislosti. Hlavní vizí
dokumentu je zajistit úplnou nezávislost země
v oblasti energetiky, čehož chce Litva docílit posílením propojení s kontinentální Evropou, odpojením od dosavadního systému rozvodné sítě BRELL
(Rusko, Bělorusko a Pobaltí), diverzifikací dodávek
energetických surovin, posílením domácí výroby
elektrické energie a dosažením úplné nezávislosti
na fosilních palivech do roku 2050. Dle nového
plánu hospodářské obnovy ministerstvo financí
hodlá poskytnout pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické
účinnosti a konkurenceschopnosti energetického sektoru 311 mil. EUR. Ministerstvo životního prostředí poskytlo z programu pro změnu
klimatu dotaci 10 mil. EUR na využívání energie
z obnovitelných zdrojů ve veřejných a obytných
budovách. To představuje konkrétní příležitosti
pro české firmy v podobě podporovaného rozvoje
obnovitelných zdrojů energie (30 % v roce 2020,
do roku 2030 bude podle plánu podíl 45 % a v roce
2050 až 80 %), zejména větrné a solární energie.
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Chystá se obnova a modernizace přečerpávací
vodní elektrárny Kruonis, zlepšit se má situace
v oblasti energetické efektivity, snižování spotřeby a ztrát při výrobě, přenosu a spotřebě, využívání moderních technologií (Smart Grids). Litva
a Polsko mají v roce 2020 podepsat dohodu o projektu výstavby podmořského vysokonapěťového
kabelu Harmony Link mezi oběma státy, přičemž
se očekává, že EU poskytne tomuto projektu podporu ve výši 510 mil. EUR.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Železniční síť v Litvě dosahuje méně než poloviny
průměru EU (27 km/1 000 km²) s celkovou délkou
tratí 1 869 km, z čehož je 305 km neelektrifikovaných a 147 km elektrifikovaných dvoukolejných
tratí. Odhaduje se, že cca 850 km kolejí potřebuje
opravu a modernizaci. Objem železniční nákladní
dopravy vykazoval v posledních letech meziročně pozitivní růst 6–8 %, osobní doprava 4–6 %.
Pokračují mohutné investice ze státního rozpočtu

a především z fondů EU na projekt Rail Baltica
(propojení pobaltských států s EU a sjednocení
rozchodu kolejí). Celkový objem projektových
nákladů je odhadován na 5,8 mld. EUR a 13 tisíc
pracovních míst, plánované dokončení a zprovoznění je v roce 2026. Kromě tohoto projektu
investují Litevské železnice do obnovy vozového
parku (většina lokomotiv i vagónů je zastaralá
a vyžaduje modernizaci či výměnu), elektrifikace
(pouze 7 % tratí je elektrifikováno) a modernizace signalizačního a zabezpečovacího zařízení.
Nejzajímavější příležitosti pro české firmy představují projekty Rail Baltica, elektrifikace tratě
Vilnius–Klajpeda, vilniuský intermodální terminál, modernizace 14 prioritních přejezdů a modernizace lokomotiv a vagónů.

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu
e-mail: commerce_vilnius@mzv.cz
www.mzv.cz/vilnius
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Lotyšsko

L

otyšsko vstoupilo do roku 2020 s výhledem růstu, přestože konec roku 2019 přinesl lotyšské
ekonomice mírné zpomalení. Pro rok 2020 Lotyšsko počítalo s růstem HDP o 2,6 % a s mírou inflace
kolem 2,2 %, úroveň nezaměstnanosti se ustálila na 6,5 %. První dva měsíce roku 2020 tedy začaly
slibně a naplňovaly predikce. Nicméně s nástupem pandemie COVID-19 ekonomika výrazně zpomalila
a současné odhady poklesu HDP v roce 2020 se pohybují až kolem –10 % oproti nastavenému trendu
(tj. negativní růst –6,5 %), inflace se očekává 0,9 % a nezaměstnanost by mohla dosáhnout maxima až
kolem 10 %.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

4,5

2,2

–10,5

9,4

3,5

18,1

18,0

16,1

18,2

—

Míra inflace (%)

2,5

2,3

0,9

1,1

1,5

Nezaměstnanost (%)

7,4

6,3

10,0

8,6

7,8

–0,2

–0,2

–0,2

–0,2

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

—

42/140

41/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

4%
19 %

10 %

64,1 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019
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Vláda Lotyšské republiky na pokrytí výdajů spojených s COVID-19 a nastartování ekonomiky vyčlenila
4 mld. EUR, což představuje 8,7 % HDP země. Podnikům a firmám, jejichž příjmy se po nástupu krize
snížily o 30 %, stát přiznává podporu ve formě příspěvků na provoz, mzdy apod. Dalším bonusem
je možnost požádat o prodloužení lhůty pro zaplacení daní, přičemž tento odklad může být udělen
na období 6 měsíců až tři roky. Jedním z klíčových sektorů pro fungování lotyšské ekonomiky je
oblast zemědělství a na něj navázaný potravinářský průmysl, které vláda dotuje prioritně, zejména
prostředky z fondu na nepředvídané události. Lotyšsko též vyčlenilo část krizového rozpočtu
na podporu municipalit a jejich investiční projekty. V neposlední řadě vláda Lotyšska rozhodla o další
státní investici do národního leteckého dopravce airBaltic v květnu 2020 ve výši 250 mil. EUR, čímž se
stala vlastníkem bezmála 91 % společnosti.
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▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Lotyšsko sice disponuje dostatečnou sítí silnic
a železnic, ale v obou případech je nutná rekonstrukce a obnova. Vláda v rámci koronavirové
krize přehodnotila své finanční vklady do dopravní
infrastruktury a vyčlenila další prostředky na její
obnovu. S dalšími financemi počítá z příspěvků
z fondů EU. Silniční síť je až na výjimky ve velmi
špatném stavu. Železniční síť pochází ještě ze
sovětských dob, takže je mnohde nevyhovující,
co se týče vybavení a techniky. Největším projektem je v současnosti výstavba Rail Baltica, tj. vysokorychlostní železnice a návazné infrastruktury.
V rámci projektu jsou i v postkoronavirové době
průběžně vypisovány tendry na jednotlivé části.
▶▶ Elektrotechnika
S nástupem digitalizace, která se v Lotyšsku velmi
osvědčila v komunikaci i dalších oblastech, lze
očekávat nárůst poptávky po moderních přístrojích i elektrotechnických součástkách. V době
mimořádného stavu, který v Lotyšsku trval tři
měsíce, přešla na elektronickou formu komunikace řada institucí, firem i školských/vzdělávacích zařízení. V blízké budoucnosti se očekává
zvýšená poptávka po softwarových a mobilních
aplikacích, které budou usnadňovat komunikační
procesy. Dlouhodobě jednou z nejsilnějších položek českého exportu do Lotyšska jsou přístroje
k záznamu a reprodukci zvuku a komponenty
televizních přístrojů. Lotyšský trh v tomto ohledu
není ještě zdaleka nasycen.
▶▶ Obranný průmysl
Lotyšsko jako členská země NATO přijala
od roku 2018 závazek dosáhnout stavu, kdy
na rozpočet na obranu budou věnována 2 % HDP.
Vzhledem ke své geografické poloze i závazkům
v rámci NATO bude sektor obranného průmyslu
i nadále klíčový pro fungování státu. Součástí

strategického rozvoje armády je modernizace
komunikačních a informačních systémů řízení
boje. České zbrojařské firmy již v minulosti uspěly
ve výběrových řízeních na dodávky pro lotyšské
ozbrojené síly i NATO a lze předpokládat, že by
na ně mohly navázat další. Ke konci roku 2019
byl vypsán tendr na modernizaci vozového parku
hasičské stanice na mezinárodním letišti v Rize
a lze očekávat další poptávku po těžké technice
ze strany armády i HZS.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Farmaceutický průmysl má v Lotyšsku velký
potenciál růstu, přestože na místním trhu působí
řada mezinárodních firem. Existuje stále poptávka
po speciálních zdravotnických prostředcích
a ve velkých státních nemocnicích i soukromých
zdravotnických zařízeních je poptávka po novém
vybavení, například speciálních lůžkách apod.
Koronavirová krize odhalila ve zdravotnictví
obecně velké trhliny, na které bude vláda nucena
v nejbližší době reagovat.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Tento sektor je v Lotyšsku velmi perspektivní
zejména díky „projektu století“ Rail Baltica,
výstavbě nové vysokorychlostní železniční trati
propojující Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko
za velké podpory financování z fondů EU. Stavební
práce budou provedeny v několika fázích. Projekt
Rail Baltica má přesně daný scénář, takže musí
pokračovat bez ohledu na koronavirovou krizi.
Podle ujištění managementu práce probíhají
podle harmonogramu a ve druhé polovině roku
2020 bude vypsána většina z plánovaných tendrů.
V roce 2019 byl úspěšně uzavřen tendr na dodání
příměstských vlaků, které bude dodávat česká
firma. S modernizací železniční infrastruktury
budou i nadále souviset další projekty, které jsou
v plánu Ministerstva dopravy. Dopravní podnik
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hlavního města Rigy rovněž plánuje modernizovat infrastrukturu veřejné dopravy a nadále rozšiřovat stávající počet nízkopodlažních tramvají
a trolejbusů dodaných z České republiky.
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Velvyslanectví ČR v Rize
e-mail: commerce_Riga@mzv.cz
www.mzv.cz/riga
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Maďarsko

M

aďarsko mělo před nástupem pandemie vysoký růst HDP, nízkou nezaměstnanost i vysoký
příliv zahraničních investic zejména v oblasti automobilového průmyslu. Maďarsko přistoupilo
v rámci krize k řadě restriktivních opatření, přičemž celkově byla omezení nepatrně mírnější než v ČR
(obchody a služby mohly například během krize zůstat otevřené do 15.00 hodin). Na určitou dobu se
přerušila výroba v hlavních automobilových závodech, krize citelně zasáhla i oblast turistiky, naopak
výrazného nárůstu tržeb zaznamenala oblast e-commerce. Vývoj ekonomiky je zatím těžké předvídat,
makroekonomické predikce jednotlivých institucí se značně liší. Do velké míry bude vývoj maďarské
ekonomiky záviset mj. na vývoji globálního automobilového trhu.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

5,1

4,9

–5,7

3,8

3,3

16,2

16,6

15,0

16,3

—

Míra inflace (%)

2,8

3,3

2,5

2,6

3,6

Nezaměstnanost (%)

3,7

3,4

5,9

5,4

5,3

Bilance běžného účtu (mil. USD)

0,1

–1,2

–2,1

–2,1

–2,0

Populace (mil.)

9,7

9,7

9,7

9,6

—

48/140

47/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

3%
26 %

55,3 %
18 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
5,1
4,5
3,6

5,9
5,4
3,8

4,9
3,7
2,9

2019

2020

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–5,7
2018

Maďarsko

2021

Zdroj: EIU, IMF

Maďarské ministerstvo financí se snaží ve spolupráci s Maďarskou národní bankou ekonomice pomoci mj.
snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky již uzavřených půjček a zastropováním úroků
na půjčky nové, poskytnutím výhodných úvěrů a garancí či nevratnou hotovostní podporou. Celková
pomoc ekonomice by měla dosáhnout až 20 % HDP. Finanční prostředky na podporu ekonomiky chce
vláda získat kromě zvýšení rozpočtového deficitu i v rámci domácích zdrojů – například zavedením nové
maloobchodní daně, jednorázovou platbou zálohy daně pro bankovní instituce. Předseda vlády Viktor
Orbán sdělil, že v Maďarsku nikdo během koronavirové krize nepřijde o práci a vláda vytvoří tolik míst,
kolik jich bude během krize zrušeno. Vláda se snaží podpořit udržení pracovních míst skrze podporu
zkrácených pracovních úvazků a povzbudit vytváření nových pracovních míst podporou nových investic,
nezaměstnaní mohou být zapojeni i do služeb armády či systému tzv. veřejných prací.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
V rámci Maďarska se počítá s obnovou parku
veřejné dopravy, včetně například nejstarší linky
budapešťského metra. Velkou proměnou by měla
projít zejména oblast autobusové dopravy, neboť
od 1. ledna 2022 budou moci maďarská města
s počtem obyvatel nad 25 000 kupovat pouze autobusy na elektrický pohon. Spolu s tím se plánuje
i realizace velkých infrastrukturních projektů,
jako je vysokorychlostní železnice „Budapešť–
Bělehrad“, modernizace balatonského letiště či
železniční tunel pod řekou Dunaj v hlavním městě
Budapešti.

44 tanků Leopard 2A7+, 24 samohybných houfnic PzH 2000, 16 helikoptér Airbus H225M
a 20 helikoptér Airbus H145M. Maďarský zbrojní
program tak představuje příležitost i pro české
firmy v obranném průmyslu, přičemž některé
z nich již v Maďarsku uspěly. Pandemie se zatím
na zbrojních výdajích neprojevuje, návrh rozpočtu pro rok 2021 naopak počítá s navýšením
výdajů na obranu.
▶▶ Stavební průmysl

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků
jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II).
Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě
maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat
ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši
12,5 mld. EUR. Poptávána by měla být celá řada
jaderných i nejaderných komponent a služeb.
České firmy se podílely na výstavbě i na následné
modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I).
V současné době se uvažuje i o možné modernizaci hnědouhelné elektrárny v Mátře, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Maďarsko plánuje
modernizaci přepravní plynovodní soustavy, resp.
posílení plynovodního propojení se svými sousedy.
Jedná se o příležitost pro české firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi. Maďarsko
rovněž přijalo zákon o uhlíkové neutralitě, které
by mělo být dosaženo mj. velkým rozvojem solární
energetiky.

V Maďarsku roste zájem o tzv. technologie chytrých měst (smart cities). Města postupně vypracovávají strategie či již realizují investice, které
se zaměřují jak na IT služby, například chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD, systém
chytrého parkování, tak i na dodávky komponent, jako jsou například chytré MHD zastávky,
chytré přechody či chytrá osvětlení. Maďarská
města jsou aktivní i v mezinárodních projektech,
v rámci nichž modernizují svoji infrastrukturu,
například město Veszprém bude Evropským
hlavním městem kultury pro rok 2023 (modernizace kulturní infrastruktury) či město Pětikostelí
(Pécs) kandiduje na Evropské zelené město
pro rok 2022 (poptávka po environmentálních
technologiích).
Jak v metropoli Budapešti, tak i v celém Maďarsku
je velké množství historických budov, které nyní
procházejí procesem renovace. Příležitosti jsou
mimo jiné také v oblasti rezidenčního bydlení, a to
v dodávkách služeb a komponent jak pro exteriéry,
tak i pro interiéry (například dodávky koupelnového vybavení apod.).

▶▶ Obranný průmysl

▶▶ Zdravotnicví a farmaceutický průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“, v rámci
něhož maďarské ozbrojené síly intenzivně nakupují. Doposud již proběhly například nákupy

Maďarská vláda plánovala modernizaci maďarských nemocničních zařízení již před koronavirovou pandemií a nedávná krize učinila
téma modernizace zdravotnictví ještě více

▶▶ Energetický průmysl
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aktuálním. Jen v samotné Budapešti a přilehlé
Pešťské župě (tedy v oblastech, kde bylo nejvíce pacientů zasažených koronavirem) plánuje
maďarská vláda podpořit modernizace nemocnic a klinik částkou v hodnotě 700 mld. HUF
(cca 2 mld. EUR). V reakci na současnou krizi
byly například uvolněny prostředky na nákup
nemocničních přístrojů, včetně IT techniky.

Ochranné zdravotnické prostředky však byly
ve velkém množství již dovezeny z Číny.

Velvyslanectví ČR v Budapešti
e-mail: budapest@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/budapest
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Moldavsko

M

oldavsko bylo pandemií koronaviru zasaženo poměrně silně a má jeden z nejvyšších počtů
nakažených na milion obyvatel v Evropě. Do koronavirové pandemie vykazovalo Moldavsko
zlepšování většiny makroekonomických ukazatelů, kdy v roce 2019 dosáhl růst HDP 3,6 % (jednalo
se sice o vysoký růst, ale stále nedostatečný na překonání dlouhodobého zaostávání země). Nyní se
makroekonomický výhled Moldavska prudce zhoršil, očekává se pokles HDP až o 3–6 %. K poklesu by
měl kromě omezení některých segmentů ekonomiky přispět i očekávaný pokles remitencí – finančních
transferů z ciziny, které tvořily přibližně 15 % HDP Moldavska. V důsledku návratu zahraničních
pracovníků a dopadu ekonomických restrikcí lze očekávat značný nárůst nezaměstnanosti. Pod výrazným
tlakem jsou veřejné finance, především kvůli klesajícím daňovým příjmům a nouzovým výdajům
do zdravotnictví a sociální oblasti. Očekává se rozpočtový schodek ve výši 7,52 % HDP. Ekonomické
náklady pro zemi budou vysoké, což v kontextu silné politické rivality před prezidentskými volbami
na podzim 2020 pravděpodobně povede k prodlouženému období nestability.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Růst HDP (%)

3,4

3,6

–1,6

3,8

2,4

HDP na obyvatele (tis. USD)

3,3

3,4

3,6

3,9

—

Míra inflace (%)

0,9

7,5

5,2

5,8

6,6

Nezaměstnanost (%)

3,0

5,1

6,2

5,8

—

–1,2

–1,2

–1,7

–1,4

–1,4

2,7

2,7

2,7

2,7

—

88/140

86/141

—

—

—

7/7

7/7

7/7

—

—

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

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

Podíl sektorů na HDP

2022

23 %
54,2 %
11 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,4
3,6

10 %

5,9
5,4
3,8

3,7
3,6
2,9

Zdroj: WB; 2019

Moldavsko
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–1,6
–3,0
–4,9
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Moldavská vláda přijala řadu opatření na zmírnění dopadů restrikcí a podporu ekonomiky. Vláda zvýšila
výdaje státního rozpočtu o 1,6 % ve srovnání s původně schváleným rozpočtem, tyto výdaje budou určeny
na pokrytí potřeb ve zdravotnictví, sociální ochranu a na podporu ekonomiky. Omezené rozpočtové zdroje
doplňuje významná podpora externích partnerů, a to ve výši stovek milionů EUR. Jedná se především
o finance EU, MMF, Světové banky, EIB a EBRD, které v reakci na pandemii navýšily svoji finanční
pomoc. V rámci ekonomického oživění budou poskytovány dotace hospodářským subjektům, které
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během krize vyplácely mzdy, byl zaveden úrokový dotační program pro půjčky sjednané hospodářskými
subjekty, program refundace DPH, snížení sazby DPH z 20 % na 15 % pro odvětví HORECA a počítá se
také s pokrytím ušlých příjmů místních samospráv.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Problémem Moldavska byly v posledních letech mezery v dovednostech v oblasti lidského kapitálu, které
brání inovacím a absorpci technologií, ve velké míře nebyly používány ani digitální technologie. V reakci
na pandemii koronaviru připravuje Ministerstvo hospodářství a infrastruktury Moldavska rozsáhlý program digitalizace všech ekonomických procesů. Program e-ekonomika bude zahrnovat prováděcí opatření týkající se interakce a obchodování na dálku. Dále se připravuje projekt e-commerce, první digitalizační program pro malé a střední podniky, který bude podporovat společnosti při vytváření webových
stránek a on-line obchodů a bude poskytovat granty na pořízení digitálních technologií a řešení.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Deklarovanou prioritou nové vlády pro rok 2020
jsou vnitřní i mezinárodní investice do infrastruktury, prioritně do rekonstrukce a stavby
nových silnic. To se nezměnilo ani pandemií
koronaviru a vláda hodlá i nadále do rozvoje
silnic investovat, v květnu bylo ze státního
rozpočtu na program obnovy silnic vyčleněno
70 mil. EUR. Moldavsko má podepsány smlouvy
na 300 mil. EUR na opravy silnic s EBRD a EIB.
Dotace a půjčky na výstavbu silnic poskytuje
Moldavsku také Evropská unie, USA a Světová
banka. Na jejich realizaci se vypisuje množství
tendrů. Plánována je také pokračující modernizace vozového parku v Kišiněvě.
Začínají se rýsovat i příležitosti v oblasti inteligentních dopravních systémů, moldavská města
se zapojila do několika mezinárodních projektů
a začínají se o tuto oblast zajímat, financování větších projektů je však podmíněno zájmem mezinárodních institucí.
▶▶ Energetický průmysl
Dlouhodobě je registrován zájem o plynové kotle
na vytápění, o technologie na využití biomasy
a o zařízení na zpracování bioplynu, zejména

z odpadů produkovaných na farmách v živočišné
výrobě. Soustředit pozornost na tento sektor má
význam především kvůli zájmu moldavské strany
zvyšovat energetickou efektivitu a nezávislost,
kde příslušné státní agentury využívají finanční
podporu EBRD, EIB a EU.
V minulosti bylo vyhlášeno několik tendrů
na modernizaci stávajícího systému tepláren
a elektráren. Realizovány jsou dva významné
projekty – propojení energetických sítí mezi
Moldavskem a Rumunskem/EU a výstavba plynovodu Kišiněv–Ungheni, který je prodloužením plynovodu Ungheni–Iasii (bude dokončen
na podzim 2020). Na financování projektů se
významně podílí EBRD a EIB, část prostředků
poskytne i EU. Světová banka vyčlenila v květnu
2020 92 mil. EUR na zlepšení efektivity systému
ústředního vytápění. Uvažuje se také o stavbě
elektrárny na zemní plyn na jihu Moldavska.
Za finanční účasti EIB a EBRD je realizován
projekt „Zelené město: budovy v Kišiněvě“, který
by měl být v budoucnu rozšířen i na další moldavská města. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, jež jsou majetkem
města, a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické
efektivnosti.
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▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Strategie zásobování vodou a hygieny na období
2011–2028 jako hlavní priority Moldavska definuje nutnost změn politického, institucionálního a právního rámce a kritický stav technické
infrastruktury, tzn. neuspokojivý technický stav
systému čističek odpadních vod, kanalizace
a rozvodů vody. Příležitost pro české firmy je v přetrvávajících potřebách zlepšení dodávek vody
a systémů čističek odpadních vod. To se bude
v postrokonavirové době týkat i nutných investic
do vodohospodářských systémů nemocnic.
V říjnu 2019 byla podepsána smlouva o půjčce mezi EIB a Ministerstvem financí Moldavska,
která je určena na realizaci projektu „Solid Waste
Moldova“, do financování projektu se zapojí
i EBRD. V průběhu roku 2020 by měly být dokončeny studie proveditelnosti pro všechny regiony
a v následujících letech budou vyhlašovány tendry
na řešení situace pevných odpadů.

v nemocnicích, kde je k dispozici často pouze
zastaralé vybavení z dob Sovětského svazu. Sílí
hlasy pro modernizaci zdravotnického systému,
krize by měla být katalyzátorem investic.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Zemědělský sektor zaujímá v moldavském hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska podílu na tvorbě HDP (cca 10 %), tak i z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva
působícího v sektoru (necelých 33 %). V oblasti
rostlinné výroby je zapotřebí rozvoj irigační infrastruktury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoj
posklizňové infrastruktury. V oblasti živočišné
výroby je velká potřeba investic s cílem dosáhnout
standardů vyplývajících z DCFTA a získat tak souhlas s vývozem živočišné produkce do zemí EU.
Roste počet firem, které jsou schopny zajistit si
financování pro tento technologický rozvoj.

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemie koronaviru odkryla všechny slabiny
moldavského zdravotnictví, vládní představitelé se otevřeně vyjadřují o katastrofální situaci
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Velvyslanectví ČR v Kišiněvě
e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/chisinau

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

E vropa / N ě mecko

Německo

K

oronavirová pandemie zasáhla Německo naplno v březnu 2020. Německý HDP v tomto období oproti
4. čtvrtletí 2019 poklesl o 2,2 %, vývozy o 3,1 %, soukromá spotřeba o 3,2 %, investice do strojního
vybavení o –6,9 %. Potvrdila se tak jarní prognóza spolkového ministerstva hospodářství, která pro rok 2020
předpovídala těžkou recesi, pokles HDP ve výši 6,3 %, pokles soukromé spotřeby o 7,4 % a exportů o 11,6 %.
Nejsilnější propad ekonomické produkce se očekává v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku. Na konci roku
2020 by mělo začít oživení a v roce 2021 se očekává růst HDP o 5,8 %. Do stavu před koronakrizí by se německé
hospodářství mělo dostat až v roce 2022. Podnikatelské svazy ovšem předpokládají ještě pesimističtější
vývoj, například hospodářská komora DIHK počítá s poklesem HDP v letošním roce minimálně o 10 %.
Důsledkem pandemie i v Německu bude regionalizace, resp. deglobalizace a reshoring. Firmy se budou
stahovat z nejistých globálních dodavatelských řetězců a offshoringových projektů a budou posilovat
svou přítomnost v Německu a okolních zemích, což je velká příležitost i pro ČR. Nejvíce globalizované
obory jsou přitom automobilový, strojírenský, IT a elektroprůmysl, které zároveň tvoří i největší část
česko-německého obchodu.
Zvětšuje se role státu v ekonomice v souvislosti se sanačními a prokonjunkturálními balíčky
v celkovém objemu přes 1,25 bil. EUR, a to jen na spolkové úrovni (dotace, půjčky, záruky). Stávající
objem pomoci odpovídá přibližně 35 % celkového ročního HDP Německa v roce 2019.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

1,5

0,6

–5,8

4,5

2,0

47,8

46,5

43,8

46,8

—

Míra inflace (%)

1,8

1,5

0,7

1,6

1,8

Nezaměstnanost (%)

3,4

3,2

4,1

3,8

3,3

293,0

274,8

193,9

252,4

275,0

82,8

82,8

82,8

82,9

—
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HDP na obyvatele (tis. USD)

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

27 %

62,4 %
19 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,2
1,5

1%

5,4
4,8
4,5

2,9
1,7
0,6

Zdroj: WB; 2019

Německo
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–5,8
–8,0
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Počátkem června 2020 byl přijat balíček opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru
v hodnotě 130 mld. EUR, který zahrnuje celkem 57 opatření, jež budou realizována ve druhé polovině
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letošního roku a v roce 2021. Mezi hlavní body patří dočasné snížení daně z přidané hodnoty z 19 %
na 16 %, respektive ze 7 % na 5 % u snížené sazby DPH, program překlenovací pomoci pro zmírnění
hospodářských a sociálních problémů malých a středních podniků v hodnotě 25 mld. EUR, zdvojnásobení
státní pobídky pro koupi nových automobilů na elektrický pohon na 6 tis. EUR, která se ale nebude
vztahovat na automobily se spalovacím motorem. Dále balíček zahrnuje například podpory pro obce
a města, snížení cen elektřiny či jednorázový příspěvek na dítě („Kinderbonus“) ve výši 300 EUR.
Pod silným tlakem je rovněž trh práce, v květnu 2020 míra nezaměstnanosti v Německu vzrostla
na 6,1 %. Dalšímu nárůstu nezaměstnanosti zabraňuje velmi úspěšný koncept tzv. kurzarbeit, který
zároveň firmám umožňuje zachování kvalifikované pracovní síly v době krize. V současnosti kurzarbeit
využívá přes 7,3 milionu zaměstnanců a podpora činí 70–87 % předchozího platu.
Díky již zmíněným opatřením je německé hospodářství v rámci možností připraveno na úspěšný
restart ve druhé polovině roku.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Automobilový průmysl
Automobilový průmysl je v Německu nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí
více než 40 % na celkovém exportu i na soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní
automobily a díly pro motorová vozidla jsou
nejdůležitějšími českými vývozními položkami
do Německa s rostoucí tendencí. Už v době před
pandemií procházel automobilový průmysl celkovou restrukturalizací, což nyní ve spojitosti
s nízkou poptávkou po novém zboží postup
restrukturalizace zpomalilo. Chystané snížení
DPH z 19 % na 16 % během druhé poloviny roku
2020 a zdvojnásobení státní pobídky pro koupi
nových automobilů na elektrický pohon by mělo
zvýšit poptávky u zákazníků.
Dalším perspektivním odvětvím v automobilovém průmyslu pro české firmy je spolupráce
na inovacích (alternativní vodíkový pohon, elektromobilita a autonomní řízení). Mezi nové technologie, které by mohly být perspektivní pro české
firmy, patří: kombinace elektrické a vodíkové technologie, CO2 neutrální paliva, autonomní a síťově
propojené řízení aut, výroba bateriových článků
a vývoj softwaru pro nabíjecí stanice a jejich
následnou výstavbu.
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Německá města realizují nákupy bezemisních
vozidel, zejména elektrobusů, stejně tak německé
automobilky přijaly strategie na elektrifikaci
vozových parků a úpravu výroby, mj. vlastní produkci bateriových systémů. V zemi probíhá plošná
výstavba dobíjecí infrastruktury pro automobily
na elektrický i vodíkový pohon.
▶▶ Energetický průmysl
Německo naplňuje novou energetickou koncepci,
která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové
(zhruba 3 600 km) a distribuční (asi 193 tis. km)
sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí zhruba do roku 2022 se pohybují okolo
45 mld. EUR. V rámci své energetické koncepce
se země zaměřuje na obnovitelné zdroje energie,
z tohoto důvodu existuje potenciál pro dodávky
dílů pro větrné, solární, vodní a další nekonvenční
elektrárny. V Německu tak roste poptávka především po inovativních energetických řešeních.
Další potenciál nabízí vyřazování z provozu
jaderných elektráren v rámci politiky ústupu
od využívání jaderné energetiky (Atomausstieg).
V rámci ukončení využívání hnědého uhlí v energetice nejpozději do roku 2038 (Kohleausstieg)
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budou realizovány finanční transfery do transformace regionů a energetického výzkumu v dotčených oblastech (Lužice a Střední Německo, kde
hnědouhelná aktiva vlastní konsorcium EPH-PPF,
resp. EPH) a v Severním Porýní-Vestfálsku).
▶▶ ICT
Pandemie koronaviru zdůraznila potenciál digitalizace. Práce s využitím digitálních nástrojů se
osvědčila, proto se očekává, že její použití se bude
dál rozšiřovat a rozvíjet i po skončení pandemie.
Především roste zájem o technologická řešení pro
home office či pro státní správu (e-government)
a digitalizaci všech škol. Německo má v plánu
vytvořit podpůrný program pro rozvoj digitálních
dovedností pro zaměstnance kvůli nedostatku
kvalifikovaných osob, což by mohlo představovat
příležitosti pro české firmy ve formě poskytování těchto digitálních služeb. Pro plynulé zavedení digitalizace plánuje Německo do roku 2025
výstavbu 5G sítě s cílem poskytnout ultrarychlou
mobilní komunikaci.
Aktuální studie odhadují úspory v souvislosti
s digitalizací (v důsledku zvyšování produktivity)
ve vybraných sektorech (chemický, strojírenský,
elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství, IT) do roku 2025 na 78,7 mld. EUR. Obrat v ICT
v Německu roste v posledních letech mezi 2–4 %.
Potenciál pro české firmy (včetně start-upů) lze
nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení,
ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech a aplikovaném výzkumu.
Německá inovační politika s heslem „od nápadu
k úspěchu na trhu“ vytvořila několik programů
na podporu vývoje a výzkumu nových technologií. Na základě zákona o daňové podpoře výzkumu
a vývoje, který vstoupil v platnost 1. ledna 2020,
se odhaduje, že v příštích 5 letech získají firmy
výzkumné granty ve výši zhruba 5,6 mld. EUR. Před
pandemií investovaly firmy kolem 72,1 mld. EUR
do vlastního vývoje. Z německého HDP jde celkově
3,13 % na výzkum a vývoj.
Mezi inovace, které představují příležitost pro
české firmy, je na prvním místě využití umělé inteligence, která nalézá uplatnění prakticky ve všech
průmyslových odvětvích. Silný rozvoj lze očekávat

i v dalších oblastech informačních technologií,
jako jsou internet věcí, smart řešení pro správu
obcí a měst nebo big data.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Německo usiluje o soběstačnost v oblasti tzv. kritické infrastruktury, lze očekávat státní podpory
v oblasti medicínské a farmaceutické produkce.
Výroba farmaceutických přípravků má být většinově přesunuta do Německa, aby nedocházelo
k nedostatku léků či zdravotnického materiálu,
jako tomu bylo během pandemie. Německo bude
usilovat o posílení přítomnosti farmaceutických
firem na svém území nebo v sousedních státech.
To představuje velkou příležitost pro ČR. Německo
se bude také snažit o vytvoření farmaceutické
strategie na evropské úrovni. Jejím ústředním
požadavkem zřejmě bude, aby evropské farmaceutické firmy byly povinny část svých produktů
vyrábět v Evropě.
Dalším velkým tématem je stárnutí německé
populace a s tím spojený plán budovat další pečovatelské ústavy, modernizovat nemocnice nebo
poskytovat více sociálních a lázeňských služeb.
V Německu lze očekávat restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci vytíženosti jednotlivých
lůžek. S tím souvisí velké investice do modernizace a rozšiřování starobních a pečovatelských
ústavů, nemocnic a dalších poskytovatelů sociálních a lázeňských služeb. Prognózy počítají
s nárůstem výdajů na zdravotnictví z 8 % HDP
(2010) na 8,6 % HDP v roce 2020, resp. 9,1 % HDP
v roce 2030.
Demografický vývoj v Německu v nadcházejících 10 letech s sebou přinese i změny, které se
dotknou cestovního ruchu. Cílová skupina turistů
ve věku 60+ vzroste o 6,6 % a lehce ubude mladší
cílové skupiny. Následkem tohoto vývoje poklesne
podíl výjezdového cestovního ruchu o 2,5 mil.
osob a vzroste podíl cestování po Německu
o 1,5 mil. osob. V podílech zastoupení německých
turistů v Česku se však žádné zásadní změny
neočekávají, dlouhodobě tvoří nejvýznamnější
skupinu, která přijíždí do České republiky. V roce
2019 se v českých sledovaných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 2 mil. německých turistů
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(přes 20 % celkového počtu). Německo je též současně nejdůležitějším zahraničním zdrojovým
trhem českých a moravských lázní.
Německo se ve zdravotnictví zaměřuje na paliativní péči. Novum je tzv. telemedicína (zvláště
u seniorů). ČR může profitovat ze zdravotnických přeshraničních projektů zaměřených právě
na oblast „telemedicíny“.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Ve východním Německu po znovusjednocení
a v některých částech západního Německa byla
zanedbána výstavba, resp. dlouhodobá údržba
a rekonstrukce silniční a železniční infrastruktury. Rozvoj železnice má mj. z ekologických
důvodů v Německu nejvyšší prioritu a podporu
všech politických stran. V rámci koaliční smlouvy
CDU/CSU a SPD z března 2018 si koaliční strany
kladou za cíl získat do roku 2030 na železnici
dvakrát více zákazníků a převést na ni více
nákladní dopravy. V příštích letech lze proto
očekávat modernizaci železnice, rekonstrukci,
rozšiřování a údržbu (rekonstrukce železničních mostů ve městech, za jejichž rekonstrukci
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jsou odpovědné obce nebo spolkové země, které
v rámci reformy od Deutsche Bahn získaly danou
infrastrukturu do vlastnictví a budou do budoucna
konfrontovány s většími náklady; rekonstrukce
silničních a dálničních mostů; obnova vozového
parku, rozšiřování dálniční sítě aj.). Spolkový plán
dopravních cest do roku 2030 předpokládá investice do 1 000 infrastrukturních projektů ve výši
296 mld. EUR (železniční projekty: 123 mld. EUR,
silniční projekty: 146 mld. EUR, vodní doprava:
27 mld. EUR). V lednu 2020 byl schválen modernizační program, který do roku 2030 počítá s investicemi ve výši 86 mld. EUR do údržby a modernizace stávající železniční sítě.
Německo je perspektivním trhem pro české
výrobce železniční a kolejové techniky. Dopravní
podniky německých měst v rámci obnovy dopravního parku a snižování emisí v ovzduší vypisují
výběrová řízení na dodávky kolejové techniky.

Velvyslanectví ČR v Berlíně
e-mail: berlin@mzv.cz
www.mzv.cz/berlin
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Nizozemsko

N

izozemsko bylo epidemií koranaviru zasaženo méně než nejhůře postižené země, ale více než ČR
nebo například Norsko. Ke konci května zde bylo evidováno 46 tisíc nakažených a 6 tisíc úmrtí, což
představuje 270 úmrtí na 100 tisíc obyvatel (tento ukazatel je v případě bezprostředně sousedních zemí
520 pro Belgii a 220 pro Německo). Nizozemsko již v polovině března přistoupilo k poměrně striktním
opatřením (zrušení veřejných akcí, uzavření škol, restaurací apod.) a doporučilo práci z domova.
Na druhé straně Nizozemsko uzavřelo své hranice pouze pro příslušníky třetích zemí mimo EU a svým
občanům jen vydalo doporučení zvážit nutnost případných cest do zahraničí (společnost KLM například
provozovala lety do Prahy až do konce března a po přerušení lety obnovila již počátkem května).
Nizozemská vláda se ihned po zavedení omezujících opatření snažila v maximální možné míře omezit
jejich negativní dopad na ekonomiku. Nizozemsko bylo v tomto ohledu v dobré výchozí pozici – státní
dluh byl pod úrovní 50 % HDP a do stanoveného limitu 60 % tak byla k dispozici částka 90 mld. EUR.
Ministr financí ujistil, že v případě potřeby budou vynaloženy prostředky i nad rámec tohoto limitu.
Za 1. čtvrtletí 2020 došlo k poklesu HDP o 2,2 %, což je výrazně méně než v případě eurozóny (3,8 %).
Odhad ministerstva financí koncem května pro celý rok pak byl pokles ekonomiky ve výši 7,5 % (stejnou
predikci vyslovil také MMF) a deficit národního rozpočtu na úrovni 12 % HDP. Deficit tak bude výrazně
vyšší než během finanční krize roku 2008, kdy dosáhl 5,2 %.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

2,5

1,8

–6,0

4,1

2,5

53,2

52,5

49,6

53,2

—

Míra inflace (%)

1,6

2,7

0,9

1,2

1,3

Nezaměstnanost (%)

3,8

3,4

6,0

5,5

4,7

Bilance běžného účtu (mil. USD)

99,1

92,8

34,6

43,1

51,8

Populace (mil.)

17,2

17,3

17,3

17,4

—
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HDP na obyvatele (tis. USD)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

18 %

11 %
69,8 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,5
2,2

2%

5,4
4,8
4,1

2,9
1,8
1,7

Zdroj: WB; 2019
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Zdroj: EIU, IMF

Hlavními vládními opatřeními byly dočasná úhrada mzdových nákladů, podpora pro nezávislé podnikatele,
odklad plateb daní, rozšíření záruk na financování podnikání a sleva na úrocích pro drobné podnikatele.
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Rovněž hlavní nizozemské banky přistoupily k odkladu splátek stávajících úvěrů. S postupem doby pak
přibývaly snahy poskytovat podporu na míru jednotlivým skupinám, zároveň došlo na stanovení omezujících
podmínek (podniky např. nebudou moci vyplácet dividendy, nakupovat zpětně akcie ani vyplácet odměny
členům vedení a představenstva). Platnost podpory byla koncem května prodloužena o další tři měsíce.
Během března až května bylo na podporu ekonomiky vynaloženo více než 10 mld. EUR; objem prostředků
vyčleněný na období červen až srpen představuje dalších 13 mld. EUR; z toho hlavní část ve výši deseti
miliard na přímou podporu mezd. Dále byla vyčleněna 1 mld. EUR na podporu malých a středních podniků,
které ztratily více než 30 % obratu; další prostředky mířily na programy rekvalifikace pracovníků.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Automobilový průmysl
Automobilový průmysl Nizozemska představuje
kompletní hodnotový řetězec počínaje dodávkami
surovin až po dodávky automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů
služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300 společností, výzkumných i vzdělávacích institucí. Roční
obrat je 17 mld. EUR; hlavní zahraniční odběratel je
jako v případě ČR Německo. V Nizozemsku působí
jediní dva finální výrobci – společnosti DAF a VDL
NedCar. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují
obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního
zařízení. Klíčovými technologiemi vozidel budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci
do složitějších systémů. Zásadním rysem je nástup
elektromobilů (v roce 2019 byl podíl modelu Tesla 3
na nizozemském trhu již plných 7 %). Dané trendy
mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart
mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé
asistenční systémy). V souvislosti s nástupem elektromobilů se nabízejí příležitosti zejména v oblasti
dodávek systémů nabíjecích stanic.

se počítá i s ukončením těžby plynu v Groningenu.
Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více
místech. Investice směřují do dodávek pro větrné
elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely,
rozvodné sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které
jsou schopny podílet se na probíhajících změnách
na nizozemském energetickém trhu: ekologická
likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti
na zemním plynu (například budováním energeticky neutrálních domů a budov); budování nových
obnovitelných zdrojů energie – větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz. Podíl obnovitelných zdrojů
na spotřebě elektrické energie dosáhl v roce 2018
úroveň 17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě energie pak byl 7,3 %. Toto stále velmi
nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti
dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti
energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům
k významným změnám. Vládní cíl z roku 2019 je
zvýšit do roku 2023 tento podíl na 16 %.

▶▶ Energetický průmysl

▶▶ Chemický průmysl

Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod
k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází
k uzavření všech uhelných elektráren, do roku 2026

Nizozemsko je celosvětově šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností zahrnujících celý dodavatelský řetězec;
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z celkem 25 vedoucích světových společností
chemického sektoru jich 19 působí v Nizozemsku
(BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem
prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu. Úspěch
sektoru spočívá v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací. Nizozemsko je pátým největším výrobcem
chemikálií v Evropě (a desátým celosvětově –
obrat odvětví v roce 2018 byl 50 mld. EUR). Sektor
se skládá z firemních klastrů, které jsou vzájemně
propojeny. Dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními podniky, ale i s nově
založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických
klastrů: Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam,
Amsterdam a Emmen.
▶▶ ICT
Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se
o nejvíce propojenou zemi v Evropě a má rovněž
nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností ICT oboru (Microsoft, Cisco,
Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM,
Verizon). Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerrilla Games, Perfect World,
Kixeye, Activision Blizzard). Amsterdam je sídlem
AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu
je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v Enschede je v rámci
univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko
je leaderem v oblasti kybernetické bezpečnosti –
The Hague Security Delta je největší bezpečnostní
cluster v Evropě, zahrnující více než 300 veřejných
i soukromých organizací. Možnost uplatnění je
i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace
informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

je tradičně na vysoké úrovni. Vzhledem k silnému místnímu zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu jsou ovšem možnosti spolupráce
i v ostatních oblastech, lze například zmínit translační a regenerační medicínu, genomiku, onkologii, nanotechnologie, zobrazovací a monitorovací
technologie. Počet místních firem a výzkumných
organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé přírodě dosahuje 2 500, včetně hlavních nadnárodních společností jako Philips (jedna z celosvětově
nejvýznamnějších firem v oboru, zaměstnává
cca 74 tisíc lidí ve sto zemích), dále MSD, Amgen,
Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline a Medtronic.
Sektor pokrývá všechny aspekty, výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP. Jedná se o jeden
z podporovaných top sektorů. Ve výzkumu je
hojně rozšířen model partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regionů věd o živé
přírodě, Amsterdam se díky brexitu stal novým
sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Nizozemsko je druhým největším vývozcem
zemědělské produkce, v oboru zde působí více
než 4 000 společností včetně celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever,
Mead Johnson, ConAgra, Mars apod.). Země
vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná základna výzkumu
a vývoje – výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejvýše hodnocená globální
zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední
řadě je důležité zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Nizozemsko urgentně přistoupilo k výrobě
vlastních ochranných zdravotnických pomůcek
až v souvislosti s pandemií, naopak virologie

Velvyslanectví ČR v Haagu
e-mail: commerce_hague@mzv.cz
www.mzv.cz/hague
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Norsko

P

andemie COVID-19 v kombinaci s nízkou cenou ropy a nestabilitou na mezinárodních trzích
se letos projeví výrazným propadem výkonnosti norského hospodářství. Snížení hospodářské
aktivity je patrné napříč všemi klíčovými sektory, byť v různé míře. Nejvíce jsou postiženy turistický
průmysl, mezinárodní přeprava osob (zejména aerolinie), stavebnictví, zemědělství a některé segmenty
petrolejářského průmyslu. Negativní dopady pandemie na norské hospodářství a státní rozpočet se
vláda snaží omezovat pomocí masivnějšího využívání finančních prostředků z tzv. ropného fondu (GPFG).
Díky fondu je norská ekonomika dostatečně fiskálně vybavena k překonání stávající krize. Centrální
banka s cílem napomoci zvýšení objemu investic do klíčových odvětví národního hospodářství snížila
v květnu základní úrokovou sazbu na 0 %. Státní investice budou po zbytek roku soustředěny především
na projekty zaměřené na snížení ekologické zátěže domácí produkce a zvýšení kapacity zdravotních
zařízení. Vládní daňová opatření a státem garantované půjčky by měly napomoci především malým
a středním podnikům, leteckým přepravcům a společnostem v petrolejářském průmyslu. Historicky
nízká hodnota norské koruny v nadcházejícím období sníží konkurenceschopnost zahraničního zboží
na norském trhu a nejspíše i mírně zvýší inflaci.

Ukazatel
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HDP na obyvatele (tis. USD)
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Podíl sektorů na HDP
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Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
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2018
2018
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2019

2020
2020
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2021

Zdroj: EIU, IMF

Ke konci května fiskální opatření vlády v reakci na pandemii COVID-19 dosáhla 24 mld. USD, což odpovídá
zhruba 8 % pevninského HDP v roce 2019. Jedná se především o finanční asistenci norským podnikům
na pokrytí mandatorních výdajů během přerušeného provozu, krytí velké části mzdových nákladů
dočasně propuštěných zaměstnanců, dočasné úpravy daňového zatížení a odložení splatnosti některých
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typů daní, posílení finančního rámce pro výplatu dávek v nezaměstnanosti či kompenzace OSVČ. Dále
vláda vyčlenila 13 mld. USD na státem garantované či jinak zvýhodněné úvěry pro norské firmy. Vláda
letos počítá s kontrakcí HDP ve výši 2  %, poklesem spotřeby domácností o 8,5   %, nezaměstnaností
na úrovni 5,9  %, meziročním růstem mezd o 1,5   %, inflací ve výši 1   % a cenou ropy kolem 33 USD
za barel. S ohledem na výrazně exportní charakter norského hospodářství budou v nadcházejících
měsících pro Norsko určující, jak rychle se podaří obnovit dodavatelské řetězce přerušené v důsledku
pandemie koronaviru, směr dalšího vývoje světové obchodní politiky a zejména budoucí role WTO,
úspěšnost Norska při sjednávání nových obchodních dohod s Čínou a Velkou Británií a také vývoj
na mezinárodních akciových trzích a trhu s ropou.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V nadcházejících měsících budou nejdynamičtěji se rozvíjejícími sektory v Norsku akvakultura, energetika s důrazem na obnovitelné zdroje a nízkoemisní řešení, technologické inovace, výzkum v oblasti
digitalizace a mořské ekonomiky, dopravní infrastruktura a obrana. Příležitosti pro navázání spolupráce
mezi českými a norskými firmami existují i v rámci fondů EHP/Norska. Ve zbytku roku 2020 se očekává
vyhlášení projektových výzev například v programech zdraví či životní prostředí a opětovně také v rámci
Fondu pro bilaterální spolupráci.
▶▶ Automobilový průmysl
V sektoru prodeje osobních automobilů se na norském trhu potvrzuje trend masivní elektrifikace
norského vozového parku, kdy během roku 2019
bylo 42 % nově prodaných vozů vybaveno elektromotorem a 25 % byla hybridní vozidla. Během jara
2020 tvořily elektrické vozy již 10 % všech osobních vozidel v Norsku. Cílem vlády je dosáhnout
50% elektrifikace vozového parku do roku 2030.
V případě dálkových autobusů a nákladních vozidel by velkou roli měl vedle elektrifikace sehrát
i vodík. Od roku 2025 se počítá se zákazem registrace nových vozidel do 3,5 t s klasickým pohonem,
poté bude možné přihlásit výhradně bezemisní
automobily. Totéž bude platit pro městské autobusy a lehká užitková vozidla. Politickým cílem
Norska je snížit objem emisí skleníkových plynů
v dopravě o 50 % do roku 2030 a do roku 2050 se
stát zcela bezemisní.
Norové poptávají kvalitní a v náročných klimatických podmínkách odolné vozy s příznivým
poměrem vybavení a ceny – typicky rodinné

automobily pro sportovně orientované klienty.
Velikost vozového parku v Norsku, která více
než počet obyvatel odráží rozlehlost jeho území,
obnáší trvalou poptávku po kvalitním provozním
vybavení (pneumatiky a náhradní díly). Součástí
environmentální koncepce v dopravě je zvýšení
podílu pravidelné cyklistiky v mixu dopravních
prostředků na úroveň 20 % ve velkých městech.
V norských aglomeracích s příznivým terénním profilem se propaguje používání elektrokol,
v některých případech i se subvencemi městských
rad. Lidé jsou k cyklistice a častějšímu používání
veřejné dopravy motivováni zpoplatněním vjezdu
automobilů do měst a stále se snižujícími rychlostními limity pro průjezd městskou zástavbou.
▶▶ Energetický průmysl
Na počátku května dále norské ministerstvo
pro ropu a energetiku oznámilo, že od počátku
června 2020 dojde poprvé od roku 2002 ke snižování těžby ropy na norském kontinentálním
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šelfu. S cílem zvýšit likviditu petrolejářských
firem, udržet pracovní místa a navýšit investice
do rozvoje sektoru vláda nabídla petrolejářským
společnostem štědré daňové úlevy. Jádrem vládního balíčku je možnost odpisu prokazatelných
investic z daní na léta 2020 a 2021 (dosud bylo
možné investice odepisovat pouze v šestiletých
časových obdobích). S ohledem na význam petrolejářského průmyslu pro norské hospodářství
bude vláda i nadále aktivně podnikat kroky
za účelem rychlého oživení investiční aktivity
ve všech oblastech energetického průmyslu.
I nadále by proto české společnosti mohly vyhledávat příležitosti v oblasti kovozpracovatelského
průmyslu. Výrobky tohoto odvětví mohou najít
uplatnění při výstavbě nových těžebních zařízení
a ropné a plynové infrastruktury.
V souvislosti s naplňováním klimatických
závazků Norsko čím dál tím více klade důraz
na domácí spotřebu čisté elektrické energie.
Poptávka po ní bude v nadcházejících letech růst
a s ní i zájem norských energetických společností
o investice do malých vodních elektráren, větrných turbín, transformátorů, úložišť elektrické
energie a solárních panelů. Vláda dále významně
podporuje rozvoj technologie zachytávání a skladování CO2 (CCS). V roce 2020 uvolní ministerstvo
ropy a energetiky na rozvoj CCS v Norsku celkem
21 mil. USD.
V současné době se na projektu rozvoje technologie CCS v Norsku podílí několik významných
mezinárodních aktérů, mezi něž patří například
finská společnost Fortum, německý Heidelberg,
francouzský Total a britsko-holandský Shell.
Na norské straně jsou nejvýznamnějšími partnery
státní energetická společnost Equinor a firma
Aker Solutions. Během prvního pololetí roku 2020
by vláda měla Stortingu k projednání předložit
návrh dalšího postupu, který by měl vyvrcholit
přijetím investičního rozhodnutí na přelomu let
2020/2021. Vzhledem k tomu, že hodnotový řetězec CCS je velmi komplexní a v norském pojetí je
velmi úzce propojen s již existující ropnou a plynovou infrastrukturou v Severním moři, existuje
v tomto nově vznikajícím průmyslovém odvětví
mnoho příležistostí pro firmy z oblastí těžkého
průmyslu, logistiky a dopravy či ICT.
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▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Více než 20 % norské práceschopné populace je
zaměstnáno ve zdravotním sektoru či v odvětvích s ním úzce souvisejících. Na počátku 60. let
minulého století ve zdravotnictví pracovalo
kolem 65 000 osob, zatímco v roce 2017 to bylo
již 582 000. V důsledku zvyšujícího se počtu
seniorů, rozšiřování sítě zdravotních a nemocničních zařízení a celkové modernizace sektoru
v posledních letech stát a obce vyčleňují stále větší
množství finančních prostředků na zdravotní péči
a s ní související investice. Během roku 2019 došlo
k nárůstu výdajů ve zdravotnictví o 400 mil. USD.
Poptávka byla zejména po ortopedických pomůckách, chirurgických nástrojích, inkubátorech
a zdravotnických vozících. V důsledku pandemie
COVID-19 plánuje vláda v roce 2020 dále navyšovat
výdaje na nákup nového vybavení a ochranného
zdravotního materiálu pro nemocnice a menší
zdravotní zařízení. Pro účely nákupu zdravotnického zařízení a materiálu založily regionální úřady
společnost Sykehusinnkjøp, která v současné době
zodpovídá za většinu akvizic norských zdravotních
zařízení a nemocnic.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Koncepce železniční reformy staví na demonopolizaci železnic. Stávající dominance přepravce VY
(býv. NSB) končí a provozování osobní i nákladní
železniční dopravy v Norsku se otevírá konkurenci na základě licencí k provozu na jednotlivých
tratích. Vláda nabídku tratí rozděluje do geografických balíčků. V první fázi přidělí koncese
k dopravě v regionu jižní Norsko a v okolí města
Stavanger. Nejprodělečnější trasy bude stát privatizovat až jako poslední; jako dosud bude
na ztrátových tratích novým dopravcům finančně
kompenzovat provozování osobních vlaků,
které v rámci základní obslužnosti objedná. Dle
dopravní koncepce do roku 2029 dojde zejména
v jihovýchodním Norsku ke zvýšení kapacity tratí
(zdvoukolejnění, elektrifikace, nové zabezpečovací systémy), které dovolí zavedení třicetiminutového taktového provozu v regionální dopravě
a desetiminutového taktu v příměstské dopravě
v Oslo. Plán mimo jiné dále počítá s výstavbou
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nové tramvajové trati v Bergenu a nové trasy
metra v Oslo (Fornebubanen).
Diskutuje se také o výstavbě zcela nové vlakové
tratě od města Bodø (poblíž Lofotských ostrovů)
směrem na sever do Narviku a dále do Tromsø
a Švédska. Výstavba této trati za severním polár
ním kruhem je i v souladu se strategií vlády
o rozvoji Arktidy z roku 2017. Zvýšení kapacity
drah v Norsku vyvolá potřebu nových hnacích
vozidel i vagónů pro veřejnou dopravu. Do soutěží na provozování osobní a nákladní dopravy
na jednotlivých tratích a na dodávky kolejových
vozidel se mohou hlásit též firmy z ČR. Norská
vláda prostřednictvím státní společnosti Norske
tog AS plánuje také akvizice nových vlakových
souprav. V lednu 2020 byl například vypsán tendr

na dodání 30 nových vlakových souprav pro příměstské spoje na trati Østfold Line mezi městy
Oslo a Ski (cca 24 km) s možností pozdějšího navýšení až na 170 souprav. S ohledem na rychle rostoucí poptávku po vlakové přepravě osob v Norsku
je záměrem Norske tog AS vybírat si dlouhodobé
partnery, kteří budou schopni uspokojit i poten
ciální budoucí zakázky většího rozsahu a flexibilně reagovat na poptávku i po soupravách pro
příměstské spoje s jinými parametry.

Velvyslanectví ČR v Oslo
e-mail: commerce_oslo@mzv.cz
www.mzv.cz/oslo

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

235

E vropa / P olsko

Polsko

P

olská ekonomika by podle odhadu Evropské komise (z května 2020) měla být jednou z nejméně
postižených koronavirovou krizí v rámci celé EU. V letošním roce sice zaznamená pokles o 4,0 %
(původně se očekával růst 3,3 %) a nezaměstnanost vzroste z 3,3 % na 6,5 %, ale již v příštím roce se
předpokládá růst polského hospodářství o 3,9 %. Pro srovnání – HDP v celé EU by se v roce 2020 měl
průměrně snížit o 7,5 %.
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Vláda dosud zpracovala čtyři protikrizové balíčky, jejichž hodnotu odhaduje Polská obchodní komora
na 370 mld. PLN (2 220 mld. CZK). Vzhledem k polskému HDP v roční výši 2 275 mld. PLN se tak jedná
o cca 16 % HDP. Polské veřejné zadlužení bylo na konci roku 2019 pouze na úrovni 43,8 % HDP, takže vláda
má dostatečný manévrovací prostor. Přesto bylo rozhodnuto, že protikrizové balíčky budou financovány
prostřednictvím Polského rozvojového fondu (PFR) a Národní banky Polska (NBP), což umožní formálně
nezvyšovat veřejný dluh. PFR by měl vydávat obligace s dvou- až čtyřletou splatností, které odkoupí
NBP. Získané prostředky se mají využívat na půjčky podnikatelům a firmám.
Stimulační opatření byla orientována na podporu živnostníků i malých, středních a velkých firem – viz
osvobození od plateb sociálního pojištění, příspěvky za výpadek práce, spolufinancování zaměstnanosti,
podpora refinancování leasingových smluv v oblasti dopravy, dotace na úroky z úvěrů apod. Z této
podpory jsou vyloučeny firmy registrované v daňových rájích – příjemce musí být daňovým rezidentem
na území Polska a poslední dva roky platit v Polsku daně. Výjimku je možné udělit pouze tehdy, pokud
se beneficient podpory rozhodne do 9 měsíců převést daňový domicil do Polska.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

V Polsku pokračují rozsáhlé veřejné zakázky, především výstavba silnic a dálnic a modernizace železniční infrastruktury. Zvláštní podporu má získat výstavba nájemních bytů. Klíčové projekty, které hodlá
vláda v příštích letech realizovat bez ohledu na potíže vyvolané koronavirem, jsou následující: 1. Via
Baltica / Rail Baltica (silniční a železniční propojení Pobaltí s Polskem), 2. průplav přes Viselskou kosu
(vodní kanál / propojení přístavu Elblag s Baltským mořem), 3. Centrální dopravní uzel CPK (mezinárodní
letiště a vysokorychlostní železnice) a 4. tunel Svinoústí (pozemní propojení Štětína a Svinoústí).
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Polská vláda přijala usnesení, kterým mění
Národní program výstavby silnic na období
2014–2023 s výhledem až do roku 2025. Výdaje
na investice do národní silniční sítě realizované z Národního silničního fondu se zvýší
o 7 mld. PLN (42 mld. CZK). V důsledku přijatých změn se finanční objem investic v rámci
Národního programu výstavby silnic zvýšil celkově na 142,2 mld. PLN (853,20 mld. CZK).
Dodatečné prostředky budou přiděleny na
výstavbu nové silnice S12 z Lublinu do Dorohusku
na hranici s Ukrajinou, zahájení výstavby nové
silnice S8 v úseku Wrocław (Magnice) – Kłodzko,
zahájení výstavby nové silnice S5 v úseku Sobótka
(S8) – Bolków (S3) a výdaje vyplývající z aktualizace
finančních nákladů na dříve plánované investice.
Polská vláda dále přijala změnu nařízení o síti
rychlostních silnic a dálnic v Polsku. Rozsah
změn zahrnuje mj. výstavbu rychlostních silnic
v Dolním Slezsku: S5 v úseku Sobótka (S8) –
Bolków (S3) a S8 v úseku Wrocław (Magnice) –
Kłodzko a zřízení nové síťové trasy dálnic a rychlostních silnic v souvislosti s implementací
Centrálního dopravního uzlu, včetně nového
Velkého obchvatu Varšavy. Tento obchvat se
bude skládat z dálnice S50 na severu a dálnice
A50 na jihu Varšavy.
Polská vláda rovněž vyhlásila program „Mosty
pro regiony“, v rámci kterého bude postaveno
21 nových mostů přes největší polské řeky.
Na plnění úkolů programu byly vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2,3 mld. PLN
(13,8 mld. CZK).

Polské Generální ředitelství silnic a dálnic
(GDDKiA) plánuje ještě v tomto roce vyhlásit
výběrová řízení pro realizaci 353 km nových silnic. Odhadovaná hodnota jejich implementace je
cca 12,2 mld. PLN (73,2 mld. CZK). Kromě toho
Ministerstvo infrastruktury vypracovalo program budování 100 obchvatů v celém Polsku
na období let 2020–2030, který doplní činnosti
GDDKiA související s Národním programem
výstavby silnic na období let 2014–2023. Náklady
na zavedení programu byly odhadnuty na téměř
28 mld. PLN (168 mld. CZK). Vyhlášení výběrového řízení na několik obchvatů je plánováno
do konce roku 2020.
▶▶ Energetický průmysl
Polsko vyrábí 80 % elektrické energie v tepelných
elektrárnách na černé a hnědé uhlí, přičemž více
než polovina těchto zařízení je starších 30 let.
Z důvodu přísnějších pravidel EU na ochranu
životního prostředí bude Polsko nuceno odstavit
do roku 2030 z provozu téměř všechny staré technologie. Polská vláda poněkud ustupuje od podpory obnovitelných zdrojů energie a v rámci
udržení polského těžebního průmyslu chce podporovat spíše konvenční uhelné elektrárny, takže
se plánují jejich modernizace a obnovuje se státní
podpora pro pozastavené projekty na výstavbu
nových uhelných elektráren. Ačkoliv poslední
velkou uhelnou investicí v Polsku bude pravděpodobně výstavba posledního bloku v elektrárně
v Ostrolece v hodnotě cca 8 mld. PLN (48 mld. CZK),
bude dominance uhlí v polském energetickém
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mixu ještě mnoho let generovat poptávku po službách s tím souvisejících. Teplárenství je v Polsku
technologicky zaostávajícím odvětvím energetiky,
a proto má velký rozvojový potenciál. Velké investice půjdou směrem k ekologizaci obecních a centrálních tepláren a také k růstu podílu kogenerace
na celkové výrobě energií.
Polsko plánuje rovněž výrazně investovat do
výstavby a modernizace přenosových a distribučních sítí elektrické energie. Do roku 2030 plánuje
vláda vyčlenit na investice do přenosové a distribuční sítě celkem přes 14 mld. PLN (84 mld. CZK).
▶▶ Služby
S ohledem na polské priority budou s největší
pravděpodobností plánované polské investice
směřovány do zkvalitnění a rozšíření dopravní
infrastruktury. Polsko začalo prosazovat zařazení
inovací a jejich podporu mezi významné prvky
přispívající ke konkurenceschopnosti země v současném globalizovaném vysoce tržním prostředí
(například „čisté spalování uhlí pomocí nástrojů
R&D“). Na úrovni státní správy se Polsko snaží
o podporu podniků s inovačním potenciálem se
zvláštním důrazem na start-upy, např. program
Start in Poland v hodnotě 3 mld. PLN (18 mld. CZK),
prostřednictvím dotačních programů z národních,
a hlavně z unijních zdrojů. Pro podporu z unijních zdrojů zpravidla potřebují polské firmy další
zahraniční partnery. Do této kategorie řadíme
i možnosti pro české start-upy, ať již by šlo o získání investora, kontaktů, nebo zákazníků.
Zákaz obchodování v neděli skýtá příležitost
pro posílení segmentu e-commerce. Podle nejnovějších údajů zprávy „Statista Digital Market
Outlook“ se Polsko řadí na 13. místo v žebříčku
nejrychleji rostoucích trhů elektronického
obchodu na světě. Největším segmentem trhu
bude móda, zatímco on-line prodej potravin je
nejrychleji rostoucím, i když stále velmi malým
segmentem na trhu elektronického obchodování.
Očekává se, že objem tohoto segmentu dosáhne
v roce 2020 hodnoty 670 mil. USD, zatímco v roce
2017 to bylo 120 mil. USD.
Polský trh e-obchodování neustále získává
na objemu, zejména pokud jde o elektronický
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obchod B2B, jehož hodnota se v roce 2020 odhaduje na 450 mld. PLN (2 700 mld. CZK). Více než
60 % Poláků využívajících internet již nakupuje
on-line a téměř 50 % společností B2B očekává,
že do tří let zvýší nákupy na tržních platformách „Marketplace“. V souvislosti s COVID-19
roste také popularita streamování, videovysílání
a telekonferenčních služeb.
V Polsku roste poptávka po centrech sdílených
služeb (Shared Service Center – SSC). Největší
poptávka na trhu center sdílených služeb a outsourcingových služeb pro podniky (Business
Process Outsourcing – BPO) se bude v následujících letech vyskytovat v oblasti výzkumu a vývoje
a IT, v oblasti právních služeb, inženýrských služeb a vývoje a údržby aplikací.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo na rok 2020
pro polské zdravotnictví finanční prostředky v celkové výši 107,5 mld. PLN (645 mld. CZK). Jednou
z klíčových oblastí je léková politika státu. V následujících 15–20 letech bude v Polsku narůstat výskyt
onkologického onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo celkem 900 mil. PLN (5,4 mld. CZK)
na revitalizaci Národního onkologického ústavu
a také upozornilo na potřebu implementace moderních metod léčby rakoviny, včetně terapie pomocí
CAR-T do polského zdravotnictví.
V průběhu následujících několika let bude
v Polsku modernizováno více než 30 nemocnic
a jiných zdravotnických zařízení. Jedná se především o nákup vybavení nebo výstavbu nových
nemocničních budov. Ministerstvo zdravotnictví
rovněž poukázalo na potřebu podpory seniorské
politiky prostřednictvím rozvoje domovů denní
péče, zařízení pro péči a ošetření (ZOL) a středisek
75+. Jedním z největších problémů polského zdravotnictví je také rostoucí nedostatek zdravotnického personálu, hlavně zdravotních sester a kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Polský
zdravotní systém bude v tomto období také čelit
dalšímu velkému tématu – digitalizaci. Očekává
se, že elektronická lékařská doporučení a elektronické lékařské záznamy budou zavedeny do konce
roku 2021.
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Polskými výzkumnými a vývojovými prioritami
v oblasti zdravotnictví jsou aplikace umělé inteligence v diagnostickém a terapeutickém procesu
v onkologii, řešení v oblasti digitální medicíny,
vzdálené poskytování zdravotnických služeb
a konzultační činnost na dálku – tzv. telemedicína. Velmi perspektivní je trh nekomerčního
klinického testování, který má nyní hodnotu přibližně 2 mld. PLN (12 mld. CZK) a kde se předpokládá trojnásobný růst. Velkým potenciálem
v polském zdravotnictví jsou rovněž řešení založená na nanotechnologiích a biomateriálech.
Agentura pro lékařský výzkum plánuje také uvolnit prostředky na vývoj vakcín, terapií a technik
rychlé diagnostiky v souvislosti s COVID-19.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Jedná se o velmi perspektivní obor, ve kterém
se již úspěšně etablovalo několik českých firem.
Na jedné straně zde jsou investice do polských
železnic a také mezinárodně úspěšní polští exportéři, jako jsou PESA, Newag aj., na druhé straně
existuje silná nabídka na české straně. V rámci
programu železničních investic (KPK – Krajowy
Program Kolejowy) vyčlenilo Polsko do roku 2023
částku téměř 76 mld. PLN (456 mld. CZK).
Novou iniciativou je Investiční program, který má
za cíl výstavbu a modernizaci železničních stanic
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v celé zemi. Program má být realizován do roku
2023 a zahrnuje celkem 186 objektů v hodnotě
1 mld. PLN (6 mld. CZK). Státní železniční společnost
PKP Intercity oznámila novou strategii pro kolejová
vozidla, která předpokládá, že do roku 2023 bude
na modernizaci a nákup kolejových vozidel vynaloženo více než 7 mld. PLN (42 mld. CZK). Program
zahrnuje modernizaci a nákup nových železničních
vozů, lokomotiv a elektrických jednotek.
Dodatečným rozvojovým impulsem modernizace železnic se má stát výstavba ambiciózního
dopravního uzlu CPK. Dopravní uzel by měl být
osou matrice pro celostátní železniční síť, která
předpokládá 10 tras a vybudování 17 nových
úseků v délce 1 300 km s projektovanou rychlostí
150 km/h a možností přestavby na vysokorychlostní železnici. Jako první vznikne vysokorychlostní trať Varšava–CPK–Lodž, která je již nyní
zařazena mezi projekty tzv. Nástroje pro propojení
Evropy (Connecting Europe Facility – CEF).
Polská vláda přijala rovněž usnesení o zavedení Programu doplňování lokální a regionální
železniční infrastruktury do roku 2028 (Program
Kolej+). Jedná se o odstranění dopravního vyloučení zejména měst s více než 10 tis. obyvatel,
která v současné době nemají přístup k osobní
nebo nákladní železniční dopravě. Na jeho realizaci bude v letech 2019–2028 přiděleno téměř
6,6 mld. PLN (39,6 mld. CZK).

5G

Přípravy na spuštění sítě 5G v Polsku probíhají již několik let. Uvedení do komerčního provozu 5G sítí
by mělo proběhnout ještě v průběhu letošního roku. Nicméně z důvodu COVID-19 Polsko zrušilo dražbu
na frekvenci 5G (v pásmu 3,6 GHz). Podle vyjádření polského ministerstva digitalizace tak letos pravděpodobně nebude možné dokončit řízení o distribuci pásma 3,6 GHz.

Velvyslanectví ČR ve Varšavě
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz
www.mzv.cz/warsaw
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Portugalsko

P

andemie zastihla Portugalsko v období ekonomické stability a dobrých vyhlídek do budoucna.
Růst HDP v roce 2019 dokonce předčil očekávání vlády, podobně i veřejné finance uzavřely rok
mírným přebytkem, což se stalo poprvé od roku 1973. Přebytkový rozpočet tak byl vládou vůbec poprvé
plánován i pro rok 2020. Koronavirová krize ale přinesla zásadní zvrat a země byla nucena revidovat
odhady na pokles ekonomiky mezi 8 a 10 procenty a rozpočtový deficit okolo 7 %. Závažným problémem
je výpadek příjmů z cestovního ruchu, který sám o sobě vytváří 15 % HDP a s navazujícími odvětvími
dokonce 19 % HDP, čímž z hlediska platební bilance efektivně kompenzuje obchod se zbožím, jenž je
dlouhodobě schodkový.
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V prvních dvou měsících po vypuknutí pandemie vláda schválila opatření na podporu ekonomiky
v hodnotě 12,7 % HDP. Hodnota opatření s dopadem na státní rozpočet, jejichž cílem je ochrana
pracovních míst a podpora udržení okamžité likvidity firem, byla vyčíslena na 2 mld. EUR (0,9 % HDP)
měsíčně. Soubor dalších opatření bez přímého dopadu na rozpočet dosahuje 25,1 mld. EUR (11,8 % HDP)
a zahrnuje poskytování pobídek, odklad plateb daní a odvodů a splátek úvěrů a nájemného. Zvláštní
pozornost věnuje vláda podpoře malým podnikům působícím v odvětví cestovního ruchu, které byly
silně zasaženy okamžitě po vypuknutí krize, přičemž se dlouhodobě jedná o páteř z hlediska ekonomiky
strategického sektoru, jehož znovunastartování je klíčovou prioritou. S tím souvisí také intervence
do národního leteckého dopravce TAP Air Portugal, jež pravděpodobně vyústí v další posílení státního
podílu ve společnosti, který před pandemií činil 50 %.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Civilní letecký průmysl

▶▶ Obranný průmysl

Letecký průmysl se v Portugalsku úspěšně rozvíjí díky brazilskému výrobci letadel Embraer,
který zde provozuje dvě továrny a je většinovým
vlastníkem tradičního výrobního a opravárenského podniku OGMA. V současné době je plánována výstavba třetí továrny a rozšiřování výroby.
České společnosti z oblasti leteckého průmyslu
již s Embraerem úspěšně spolupracují. Současně
je vzhledem k zvyšujícímu se leteckému provozu
nutno posílit pozemní infrastrukturu. Ve stádiu
přípravy je výstavba druhého civilního letiště
v Lisabonu, které bude určeno především pro nízkonákladové lety a mělo by vyrůst na místě stávajícího vojenského letiště na levém břehu ústí
řeky Tajo.

Na základě zákona o vojenském plánování probíhá v letech 2019 až 2030 obnova vybavení
ozbrojených sil. Zákon počítá s investicemi o celkové výši 4,74 mld. EUR, což je o 1,58 mld. EUR
více, než kolik obsahovala jeho předchozí verze
z roku 2015 pro plánovací období 2015 až 2026.
Plánována je obnova lehkých obrněných vozidel
(4×4) a modernizace v oblasti satelitních komunikací, kybernetické obrany, vojenských informací a polních nemocnic. V souvislosti s opakujícími se tragickými lesními požáry je plánován
i nákup či pronájem leteckých prostředků pro
boj s ohněm. Zde jsou zajímavé příležitosti i pro
dodavatele statických monitorovacích zařízení
a dronů.

▶▶ Energetický průmysl

▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných
zdrojů energie je jednou z priorit portugalské
vlády, která se hlásí k potřebě urychlení přechodu k cirkulární, resp. uhlíkově neutrální ekonomice. Země nově čerpá 320 mil. EUR ze zvláštního programu schváleného Evropskou komisí,
v jehož rámci budou během příštích 15 let alokovány portugalské národní prostředky ve výši
320 mil. do dotací na výstavbu a provoz kogeneračních jednotek spalujících biomasu. Jedná se
o preventivní opatření, s jehož pomocí má být
likvidován odpad z lesů v rámci boje proti každoročně se opakujícím ničivým požárům. Zařízení
pro výrobu energie z vodních i větrných zdrojů
jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž
z výrazné části dovážena, v čemž lze spatřovat
příležitosti pro české firmy. Další příležitostí je
nutné posilování rozvodné elektrické sítě, ke kterému Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení Portugalska
se španělským a dále celoevropským energetickým trhem.

Pandemie COVID-19 naplno odhalila nepřipravenost zejména veřejného zdravotnického sektoru,
který dlouhodobě trpí nedostatkem investic spojeným s poklesem kvality a dostupnosti lékařské
péče. Zvýšení objemu investic do zdravotnictví
zemi doporučuje i EU. V této souvislosti lze očekávat nové příležitosti při rekonstrukci nemocnic
a obnově jejich vybavení. Připravována je výstavba
pěti velkých nemocnic po celé zemi a na Madeiře.
Zhoršování státem poskytované zdravotní péče
a její dostupnosti a rozvoj zdravotní turistiky
vede také k investicím do soukromých zdravotnických zařízení. Stejně jako v ostatních evropských zemích je i zde klíčovým faktorem stárnoucí
populace. V této oblasti existuje možná návaznost
i na trhy dalších lusofonních zemí.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
Portugalsko zahájilo výrazné investice do své
železniční sítě. Do roku 2023 hodlá investovat
celkem cca 2,3 mld. EUR. Plánována je dostavba
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několika páteřních tratí, které by měly zlepšit
napojení na evropskou železniční síť. Nejvíce aktuální je dokončení koridoru Sines–Badajoz, které
mimo jiné zahrnuje výstavbu úseku Evora–Elvas
o délce 79 km. Hodnota investice by měla dosáhnout 900 mil. EUR. Kromě výstavby nových tratí
je plánována elektrifikace a modernizace stávajících a také obnova zastaralého vozového parku.
Příležitostí pro české firmy může být i plánované
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posílení městské hromadné dopravy v největších
městech Lisabonu a Portu, zejména co se týče příměstských železnic a tramvají.

Velvyslanectví ČR v Lisabonu
e-mail: commerce_lisbon@mzv.cz
www.mzv.cz/lisbon
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Rakousko

D

opady koronavirové pandemie na rakouské hospodářství zatím nelze spolehlivě odhadnout
a vyčíslit. HDP se za 1. čtvrtletí meziročně propadl o 2,9 %, odhady poklesu HDP v roce 2020 se
pohybují mezi 5,5–7,5 %. V rámci zprávy vydané Evropskou komisí patřilo Rakousko k zemím, u kterých
byl očekávaný ekonomický dopad krize jeden z nejnižších v EU. Průmyslová produkce v zemi byla
však již během roku 2019 zpomalena v důsledku obchodních konfliktů mezi USA a Čínou a situace
na mezinárodních trzích. Hospodářský růst tak podporovala především domácí poptávka v oblasti
stavebnictví a služeb. Tyto dva sektory byly následně zasaženy preventivními opatřením vlády
v souvislosti s COVID-19 a následkem toho nárůstem nezaměstnanosti. Do února 2020 nezaměstnanost
v zemi klesala, od poloviny března zaznamenala v návaznosti na restriktivní opatření vlády výrazný
nárůst, který vrcholil v polovině dubna (meziročně + 231 tis. nezaměstnaných). Následně začala
nezaměstnanost opět pozvolna klesat. Zmírnit dopady krize na pracovní trh výrazně pomohl upravený
vládní model pro kurzarbeit, který firmy využily pro více než 1,3 mil. zaměstnanců. Míru hospodářských
dopadů krize ovlivní situace v Itálii a USA, které jsou po Německu pro Rakousko nejvýznamnějšími
obchodními partnery. Vliv bude mít také vývoj v oblasti turismu.

Ukazatel
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Rakouská vláda na podporu ekonomiky vyčlenila 50 mld. EUR, což odpovídá přibližně 12,5 % HDP. Částka
se skládá z 12 mld. EUR na investice a daňové úlevy, zbývajících 38 mld. EUR připadá na záchranný balík
na zmírnění dopadů pandemie. Balík nezahrnuje pouze výdajová opatření, ale tvoří jej také odklady
plateb daní nebo až 100% státní záruky na úvěry. Podniky výrazně zasažené poklesem obratu mohou
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požádat o částečnou kompenzaci fixních nákladů. Pro OSVČ a drobné podniky byl zřízen krizový fond
s nevratnými příspěvky. Vytvořen byl také balíček na podporu pro start-upy (150 mil. EUR). Umožněno
bude zpětné uplatnění daňové ztráty.
Očekává se, že v důsledku výpadku příjmů z daní a výdajových opatření státní rozpočet po loňském
přebytku skončí v roce 2020 deficitem více než 10 % HDP. Rakousko však patří mezi země, které se
mohou zadlužit za výhodných podmínek. Restart ekonomiky vláda plánuje uskutečnit prostřednictvím
snižování daňové zátěže u zaměstnanců, úlev firmám za účelem vytvoření pracovních míst a investic
do ochrany životního prostředí, digitalizace a regionů. Na období 1. 9. 2020 – 28. 2. 2021 byla vyhlášena
7% investiční prémie, která bude obnášet 14 % u investic do digitalizace, ekologizace a zdravotnictví.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
V rámci investic do ekologizace a trendu regionalizace oznámila rakouská vláda investice do rozvoje
veřejné dopravy ve výši 300 mil. EUR nad rámec
stávajícího rozpočtu na dopravu. Z třistamilionové
částky je polovina určena na rozvoj infrastruktury,
zejména výstavbu a modernizaci (například elektrifikaci, ochranu proti hluku) regionálních tratí,
150 mil. EUR je vyhrazeno na rozšíření nabídky
veřejné dopravy – posílení spojů a intenzivnější
napojení regionů i turistických oblastí. Do roku
2023 jsou plánovány investice do rozvoje veřejné
dopravy za 4,5 mld. EUR. Během příštích dvou
let vláda dále hodlá poskytnout prostředky
na výstavbu a modernizaci železničních nádraží
ve výši 250 mil. EUR. Cílem modernizace je vytvořit modální uzly propojující různé typy mobility
s důrazem na snižování emisí. Součástí modernizací nádraží tak bude výstavba dobíjecích stanic
pro e-mobilitu a posílení modelů bike and ride
a park and ride. Projekty železniční a kolejové
dopravy Rakouských drah (ÖBB) tvoří podstatnou
část veřejných zakázek v Rakousku, které mohou
být na základě kritéria „principu nejlepší nabídky“
zajímavé pro české exportéry.
V rámci svého plánu výstavby investují ÖBB
v roce 2020 do kolejové infrastruktury ve východní
části Rakouska 670 mil. EUR. Mimo jiné bude
do roku 2023 předevena na vysoce výkonnou
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dráhu Pottendorfská linka mezi Vídní a Vídeňským
Novým Městem (Wiener Neustadt). Dále začaly již
letos plánovací práce na výstavbu úseku 66 km
severní trasy z Vídně do Bernhardsthalu na rakousko-české hranici. ÖBB také ve spolupráci s městem
Vídní prezentovaly balíček 6 projektů s investicemi
2 mld. EUR do výstavby S-Bahn (příměstského
vlaku) v městské části Vídně a okolí.
▶▶ Energetický průmysl
V souladu se strategií pro plnění klimatických cílů
rakouská vláda plánuje v příštích dvou letech podpořit 750 mil. EUR zateplování a snižování energetické náročnosti bytových domů i nebytových
prostor a ekologizaci topných zařízení. Z programu
bude značná část prostředků vyhrazena na výměny
olejových kotlů a vytápění. Do sektoru opatření
k ochraně klimatu a boji s klimatickou změnou
patří také investice do zlepšení ekologického stavu
vod a kvality vody, na které vláda nově vyčlenila
200 mil. EUR a očekává celkový investiční efekt
ve výši 540 mil. EUR. Prostřednictvím dotací bude
v příštích třech letech podpořena také instalace
fotovoltaických panelů do 500 kWp a budování
úložišť energie. Šance pro firmy se vyskytují v souvislosti se zvýšením interoperability a s digitální
integrací energetických sítí (Smart Grid). Nedílnou
součástí veřejných zakázek jsou projekce, výstavba,
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monitoring a sanace energetické infrastruktury
včetně potrubních systémů a odpovídajícího použití
měřicí a regulační techniky. Vláda má take plány
investovat do obnovitelných zdrojů energie (OZE),
výstavby fotovoltaiky v rozsahu dalších 11 TWh
do roku 2030 („program jednoho milionu střech“).
V roce 2021 má vstoupit v platnost zákon o výstavbě
obnovitelných zdrojů, který má vytvořit podmínky
pro naplnění cíle pokrýt do roku 2030 a pokrýt
100 % spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
▶▶ ICT
Výsledkem vládních opatření proti COVID-19 je rozšíření povědomí o digitálních řešeních a možnostech vzdáleného přístupu, což Rakousko posunulo
o krok dále k digitální společnosti. Z intenzivnější
organizace práce a výuky v digitálním prostředí
vyplývá obchodní potenciál pro široké portfolio softwarových výrobků a služeb IT, zejména pokud jde
o praktické aplikace digitální komunikace, Cloud
Computing a učení se na dálku, kybernetickou
bezpečnost a řešení e-commerce. Nedávná studie
Institutu vyšších studií (IHS) ukázala, že rakouské
malé a střední podniky mají ve srovnání zemí EU
rezervy především v oblastech e-commerce, marketingu na sociálních sítích a využívání cloudových
služeb. Příležitosti pro subdodavatele mobilních
operátorů se vyskytují v oblasti plošné výstavby
sítí 5G, kterou má Vídeň do roku 2022 podpořit
částkou 20 mil. EUR. Plánovány jsou také další
investice do výstavby širokopásmového připojení.
Do digitalizace v oblasti vzdělávání by v příštích
letech mělo být investováno 440 mil. EUR.
Nezávisle na COVID-19 jsou perspektivní oblasti
sběru, zpracování a analýzy velkých dat (big
data), aplikace umělé inteligence (AI) a Machine
Learning, které umožňují predikci zákaznického
chování a jsou používány téměř ve všech průmyslových odvětvích. Existuje poptávka po řešeních
Cloud-SaaS (Software as a Service), Augmented
a Mixed Reality (AR/MR), například pro předávání znalostí, nebo po aplikacích vzdálené údržby
(Remote Support). Předmětem veřejných zakázek
jsou často digitální přístupové systémy, systémy
registrace návštěvníků a správy parkovacích
zařízení.

▶▶ Stavební průmysl
Města a obce získájí v rámci opatření na obnovu
ekonomiky od spolkové vlády podporu na investice do výstavby a modernizace škol a školek, zařízení pro seniory a hendikepované, muzeí, kostelů,
sportovních zařízení apod. U oprav a modernizací
budov bude kladen důraz na snižování jejich energetické náročnosti. S ohledem na zmiňovaný důraz
na regionalizaci jsou investice příležitostí především pro české firmy v pohraničních regionech.
Finanční prostředky budou poskytnuty na již
probíhající i nové projekty do konce roku 2021.
Nad rámec této podpory investuje vláda v příštích
deseti letech dalších 2,4 mld. EUR do výstavby
a modernizace škol. Vláda též ohlásila výstavbu
25 tis. bytů pro cenově dostupné bydlení a investice do infrastruktury stávajících státních budov
a rozvoje nových moderních budov šetrných vůči
životnímu prostředí.
V oblasti soukromého sektoru jsou v současnosti trendem hybridní formy využití nemovitostí
(sdílené kanceláře, společně využívané prostory)
a tzv. microliving, to znamená koncept prostorově efektivního a kompletně zařízeného bydlení v podobě minibytu, který bude expandovat
v rakouských městech.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Součástí programu rakouské vlády na období let
2020–2024 je výstavba jednotek primární péče,
tj. ordinací lékařů a nemocničních zařízení, posílení preventivních opatření, například prohlídek,
screeningů a vakcinačních aktivit v rámci příslušných programů. Zvýšenou potřebu v oblasti
primární péče reflektuje i pandemický plán
Rakouska, který byl aktualizován v únoru 2020.
Rakousko disponuje poměrně vysokou hustotou nabídky lůžek pro intenzivní péči v nemocnicích. Ohledně obvyklých zdravotnických potřeb
(roušek, OP masek, rukavic a dalších výrobků
na jedno použití) se ale během krize ukázala
výrazná závislost na dodavatelích z třetích zemí.
Proto se Rakousko v současné době snaží preventivně posílit domácí výrobu těchto produktů
včetně polomasek třídy FFP2 a FFP3. Nové příležitosti se však i po odeznění krize vyskytují
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u dodávek přístrojů pro testování, diagnózu
a sledování pacientů v lékařských zařízeních,
zejména co se týče vybavení s vyšším technologickým stupněm a pro specializované použití
v pohotovostní a intenzivní medicíně, například
vybavení sanitek, poskytnutí příslušenství pro
dýchání včetně respiračních přístrojů, ovladačů
a čerpadel pro lékařské respirátory a diagnostických přístrojů a senzorů. Na vzestupu jsou
softwarové výrobky pro lékařství, telemedicínu
a aplikace pro zdravotnictví.
Dále je prostor pro spolupráci v oblasti inovativních hygienických výrobků pro lékařské použití, hygienických obalů a dezinfekčních výrobků
a služeb, zejména pokud se opírají o senzorovou
techniku, chytré dávkovače atd. V rámci nových
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opatření pro péči, jejichž nutnost uvádí ministerstvo sociálních věcí (BMASK) ve své prognóze pro
sektor péče – mluví se o cca 75 000 dodatečně
potřebných pracovních silách v tomto sektoru
do roku 2030 – se zvyšuje také poptávka po inovativních řešeních a ošetřovatelských pomůckách
pro vykonávání pečovatelských služeb.
V oblasti farmacie Rakousko v návaznosti
na koronavirovou krizi zdůrazňuje nutnost zachování a návratu výroby léků v rámci Evropy s cílem
ukončit závislost na dovozu léků z třetích zemí.

Velvyslanectví ČR ve Vídni
e-mail: commerce_Vienna@mzv.cz
www.mzv.cz/vienna
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Rumunsko

H

lavním zdrojem nákazy COVID-19 se ukázala migrace rumunských pracovních sil. Rumunsko je
co do počtu úmrtí nejpostiženější zemí střední a východní Evropy. Nezaměstnanost v roce 2019
oscilovala kolem 4 %, nyní se pohybuje kolem 7,8 %, vyjádřeno nominálně nezaměstnaných může být
v roce 2020 až 1 milion lidí. Pandemií COVID-19 bude ovlivněno více než 30 % rumunské ekonomiky.
Příjmy do státního rozpočtu se ve srovnání s původním rozpočtem na rok 2020 sníží o 23,2 mld. RON
(4,78 mld. EUR).
Očekává se, že schodek rozpočtu Rumunska se v letošním roce zvýší na 9,2 % HDP (ve srovnání s cílem
vlády ve výši 6,7 % HDP). V roce 2021 se schodek ještě zvětší a dosáhne 11,4 % HDP. Projekce zahrnují
scénář 40% zvýšení penzí v září tohoto roku. Předpokládá se, že poměr veřejného dluhu k HDP vzroste
z 35,2 % v roce 2019 na téměř 55 % v roce 2021. Běžný účet je dlouhodobě v deficitu.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

4,4

4,1

–6,0

4,2

4,6

12,4

12,9

11,9

13,3

—

Míra inflace (%)

4,6

3,8

2,5

2,2

2,5

Nezaměstnanost (%)

4,2

3,9

7,1

5,5

4,9

–10,5

–11,4

–13,3

–11,2

–11,9

19,5

19,4

19,2

19,1

—

52/140

51/141

—

—

—

3/7

3/7

3/7

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

5,9
5,4
4,2

4,1
3,7
2,9

58,2 %
17 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

Zdroj: WB; 2019

Rumunsko
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–6,0
2018
2018

28 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
4,4
3,6

4%

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Výdaje vlády se ve srovnání s původním rozpočtem zvýší o 12,5 mld. RON (2,58 mld. EUR). Vláda podporuje
z rozpočtových zdrojů nejzasaženější sektor HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava).
Kapitálově vláda podporuje společnosti, které mohou měnit profil výroby. Zvýší se limity ručení státu
za úvěry pro malé a střední podniky. Stát bude dotovat úhrady úvěrů společnostem, resp. se bude vracet
DPH až do maximální výše 9 mld. RON, aby bylo zachováno jejich cash flow. V letošním roce vláda
neplánuje žádný nárůst daní, který by kompenzoval rostoucí výdaje.
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Vládní plány hospodářské obnovy zahrnují masivní veřejné investice do dopravní, energetické, zdravotní,
komunikační a vzdělávací infrastruktury. Vláda bude také klást důraz na potravinovou soběstačnost
a obrannou infrastrukturu.
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní například: dodávky obalů a obalové
techniky, výrobních linek, strojů a zařízení nebo
export konkrétních komponentů pro výrobce vozidel, elektrovozidel nebo jejich subdodavatele, participace na rozvoji dopravní infrastruktury, konkrétně dodávkami a subdodávkami stavebních
materiálů a technologií, strojů a zařízení a případně i formou dodávek stavebních prací nebo
stavební supervize dle požadavku investora.
▶▶ Energetický průmysl
Pro české firmy může být perspektivní například:
aktuální dostavba 3. a 4. bloku v jaderné elektrárně
Cernavoda. (Pozn.: V roce 2015 podepsala rumunská Nuclearelectrica memorandum o dostavbě
3. a 4. bloku se společností CGN – China General
Nuclear Power. V lednu 2020 premiér Orban prohlásil, že vláda bude chtít od memoranda odstoupit. Jako důvod uvedl European Green New Deal.)
Výstavba nových elektráren, rekonstrukce a modernizace stávajících energeticky neefektivních elektráren nebo dobíhající projekty větrných elektráren.
A dále jsou to projekty na zvyšování energetické
účinnosti, v oblasti kogeneračních jednotek, obnovitelných zdrojů energie, malých vodních elektráren a rozvodných energetických páteřních sítí atd.
▶▶ ICT
Pro české firmy mohou být perspektivní například: možnosti dodávek technologií, specializovaného SW pro řízení průmyslových provozů a call
center, dodávky SW řešení pro ochranu firemních
dat, participace na projektech programu digitální
agendy pro nové programovací období 2014–2020
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za 2,4 mld. EUR. Pro české firmy může být perspektivní například narůstající trend v oblasti smart
technologií.
▶▶ Obranný průmysl
Pro české firmy mohou být perspektivní například:
participace na přezbrojování, vybavení letišť, speciální materiál, zdravotní potřeby.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pro české firmy existují předpoklady pro export:
lékařských přístrojů a zařízení, zdravotnického
materiálu, pomůcek a vybavení zdravotnických
pracovišť včetně specifických dodávek například
ochranných prostředků v rámci situace vyvolané
pandemií COVID-19 a řešení následků. Na trhu
jsou všeobecně žádána moderní parafarmaceutika,
volně prodejné doplňky stravy a spotřební materiál.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Pro české firmy může být perspektivní například:
export potravinových výrobků a strojního vybavení
do potravinářských výrobních a zpracovatelských
závodů. V zemědělství mají perspektivu dodávky
zemědělské techniky a technologií, zemědělských
strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Konkrétně se
do Rumunska dováží traktory, zemědělské nástavby.
Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií atd.

Velvyslanectví ČR v Bukurešti
e-mail: commerce_bucharest@mzv.cz
www.mzv.cz/bucharest
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Rusko

K

oronavirová pandemie zasáhla Rusko o něco později než evropské země, proto není statistika
letošního prvního čtvrtletí touto krizí téměř ovlivněna. Restriktivní míry se naplno projeví až
ve druhé čtvrtině tohoto roku. Ekonomiku, která se do té doby opírala o přebytkový státní rozpočet,
kladnou obchodní bilanci, nízkou nezaměstnanost, vysoké rezervy zlata a klesající inflaci, podle všeho
čeká za toto roční období v meziročním srovnání pokles až o osm procent. Kromě dopadu pandemie
na ekonomiku se Rusko bude muset také vyrovnat s propadem cen ropy. Státní rozpočet na cenu
42 USD/barel a pokles cen povede k rozpočtovému deficitu, který může letos dosáhnout až 5 % HDP.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

2,5

1,3

–5,2

1,6

1,8

11,2

11,4

9,8

10,2

—

Míra inflace (%)

2,9

4,5

4,2

4,8

5,2

Nezaměstnanost (%)

4,8

4,6

6,6

5,2

4,8

Bilance běžného účtu (mil. USD)

113,7

64,6

2,7

21,9

65,7

Populace (mil.)

148,8

148,9

149,0

148,9

—

43/140

43/141

—

—

—

4/7

4/7

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

3,7
2,9
1,3

54 %

13 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

5,9
5,4

Rusko

1,6

svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–4,9
–5,2
2018
2018

32 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
2,5

3%

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda zatím do podpory ekonomiky vložila asi 2,7 % HDP a další pomoc ještě plánuje. Postiženým
podnikům 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 možnost nechat
si prodloužit platnost stavebního povolení, která vyprší na konci roku 2020 o jeden rok. Díky nízkému
vládnímu dluhu by také Rusko nemělo mít problém si na řešení dopadů krize půjčit peníze na finančních
trzích, i když za půjčky musí platit vyšší úroky než vyspělé země. Vláda si zatím ale půjčovat nehodlá,
stejně tak slibuje, že nebude zvyšovat daně. V první fázi hodlá využít peníze z Fondu národního bohatství,
ve kterém se shromažďují přebytky z prodejů ropy při ceně nad 42 USD za barel a kde se do začátku
krize nastřádalo přes sedm procent HDP.
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▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Velké množství tramvají v ruských městech je
československé výroby a potřebují, stejně jako
trolejbusy a další prostředky městské hromadné
dopravy včetně potřebné infrastruktury, generální opravy nebo úplnou výměnu. Deset největších ruských měst kromě Moskvy a Petrohradu
má projít kompletní obnovou tramvajového
a trolejbusového parku, plánuje se nakoupit přes
6 tis. tramvají a 5 tis. trolejbusů. Do programu
se mohou zapojit i velcí investoři, kteří by převzali dlouhodobé provozování veřejné dopravy
v těchto městech.
Od roku 2021 by všechny železniční nákladní
vozy, které budou procházet generální opravou,
měly být vybaveny kazetovými ložisky namísto
stávajících kuličkových. V zemi existující výrobci
budou mít kapacitní problém uspokojit vládou
vyžadovanou změnu, protože nový druh ložisek
má dosud jen necelých deset procent z více než
1,15 mil. železničních vagonů v Rusku. V Rusku
není ani dostatek servisních center, která by dokázala tyto výměny, jež podle odhadů mohou představovat investiční náklady kolem 100 mld. Kč,
provádět. Příležitost může být také pro výrobce
oceli, protože v Rusku vyráběná ocel zatím nesplňuje všechny parametry na nový druh ložisek.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
V Rusku probíhá klimatická změna 2,5× rychleji, než je světový průměr, z cílových 87 má
jen 80 % obyvatel přístup ke kvalitní pitné
vodě a 89 % použité vody se bez očištění pouští
do řek. V situaci, kdy navíc lidé a firmy vytváří
55–60 mil. tun tvrdého odpadu bez třídění ročně,
jsou celostátní projekty „Čistá voda“ a „Nakládání
s pevnými odpady“ příležitostí, jak využít ruské
potřeby v těchto oblastech. Regiony dostaly
právo plánovat stavby vlastních spaloven tuhého
odpadu, podle odhadů by se jich v Rusku mohlo
postavit 25–30. Vláda chce, aby firmy i obyvatelé
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začali recyklovat odpady, cílem je recyklovat
36 % veškerého pevného odpadu. V Rusku je jen
několik firem schopných vyprojektovat a postavit
třídírnu odpadu, šance mají ty české firmy, které
dokážou tyto služby zrealizovat. Plánuje se spuštění programu „Rozšířená zodpovědnost výrobce“,
který přenese zodpovědnost za druhotné využití
výrobku a jeho obalu na výrobce. Naprostá většina průmyslových firem nemá v této oblasti
zkušenosti a při spouštění vlastních kapacit
na nakládání s odpady může poptávat konzultační
a asistenční služby. Vláda chce stimulovat třídění
domácího odpadu, k čemuž budou potřeba velké
nádoby na sběr plastů a barevného skla.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Ještě před pandemií COVID-19 spustilo Rusko dva
národní programy, Zdravotnictví a Demografie,
které jsou mezi třinácti prioritami ruské vlády
do roku 2024. Jejich cílem je zlepšit úroveň zdravotnictví a významně prodloužit věk dožití v Rusku.
Prezident na konci loňského roku do programu
Zdravotnictví nechal přidat cca 9 mld. USD nad
rámec plánovaných výdajů, především na obnovu
tzv. první linie, tedy sítě poliklinik, první pomoci
a regionálních lékařských center, které jsou
ve špatném stavu a kam se pacienti obracejí
s prvními příznaky zdravotních problémů. Kromě
lékařského, především diagnostického, vybavení
těchto objektů budou potřeba stavební a instalační práce, doplněné následnou údržbou instalovaných přístrojů neoperačního charakteru, a školení zdravotnického personálu. Ruské nemocnice
poptávají kyslíkové přístroje a uzavírací ventily
k lahvím pro zdravotní plyny.
Roste poptávka po vitamínech a potravinových
doplňcích. Ruské zdravotnictví poskytuje jen málo
státem hrazených výkonů, a lidé proto investují
do léků bez předpisu a vitamínů, aby posílili svou
imunitu. Rusko také patří mezi státy, které nejvíce
tlačí na zahraniční výrobce, aby svoje patentované
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léky poskytovali za nízké ceny. Mnoho z nich proto
raději z ruského trhu odešlo. I to je důvod, proč je
v Rusku výhodnější dodávat léky bez předpisu než
dodávat patentované léky na předpis.

Velvyslanectví ČR v Moskvě
e-mail: commerce_moscow@mzv.cz
www.mzv.cz/moscow
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Řecko

Ř

ecko prošlo v letech 2011–2018 hlubokou fiskální a následně hospodářskou krizí, v jejímž průběhu
ztratilo čtvrtinu domácího produktu. Rok 2018 naznačil možnost návratu k růstu a rok 2019 to potvrdil.
Tahounem ekonomiky však pohříchu zůstává jen cestovní ruch, který se na tvorbě HDP podílí přímo z 10 %
a nepřímo z 25 %. V roce 2019 navštívilo Řecko 33 mil. turistů a tržby z cestovního ruchu ve výši 19 mld. EUR
vyrovnaly tradičně hluboký deficit obchodní bilance. V roce 2020 se počítalo s dalším nárůstem, ale mimo
to i s posílením investic do odvětví jako energetika, ekologie, inovace, infrastruktura, stavebnictví.
Vládní opatření proti důsledkům koronavirové pandemie zmrazila ekonomiku ve prospěch ochrany
zdraví obyvatel. Krizí oslabené veřejné zdravotnictví by případné rozšíření pandemie nedokázalo
zvládnout. Na podporu hibernované ekonomiky a její restart vyčlenila vláda 24 mld. EUR. Přesto se
očekává hluboká recese. Oficiální prognóza Ministerstva financí pracuje s bazickým (–4,7 % HDP)
a negativním (–7,9 % HDP) scénářem. Evropská komise v jarních predikcích 2020 označuje řeckou
ekonomiku vzhledem k její struktuře (vysoká závislost na službách v cestovním ruchu, dopravě
a obchodě) za nejzranitelnější v EU a hloubku propadu odhaduje na –9,7 % HDP. Nezaměstnanost má
vzrůst na 20 %, což se negativně projeví na soukromé spotřebě. Ministerstvo financí a Evropská komise
se shodují, že země má potenciál v roce 2021 ztráty do značné míry vyrovnat.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

1,9

1,9

–7,0

2,8

2,2

20,7

19,9

18,5

19,3

—

0,8

0,5

–0,4

0,9

1,6

Nezaměstnanost (%)

19,4

17,3

21,2

21,6

20,2

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–6,2

–2,9

–5,7

–6,1

–8,0

Populace (mil.)

10,5

10,5

10,4

10,4

—

57/140

59/141

—

—

—

—

—

—

—

—

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

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

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

Podíl sektorů na HDP

2022

4%
15 %

10 %
68,1 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,2
1,9

5,4
4,8
2,8

2,9
1,9
1,7

Řecko
svět
vyspělé ekonomiky

2018
2018

2019
2019

–4,9
–7,0
–8,0
2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Výraznou pomocí pro Řecko by se mohl stát balíček obnovy Evropské komise, odkud má Řecko šanci
získat až 31,9 mld. EUR (22,5 mld. formou dotací a 9,4 mld. formou půjčky), které by umožnily návrat
k původnímu programu, tzn. k podpoře podnikání, snižování daňové zátěže fyzických i právnických osob
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a zvyšování investic. Jejich objem dle odhadů Evropské komise v důsledku pandemické krize klesne v letech
2020–2021 o 15 mld. EUR. Vláda hodlá prostředky použít jak na podporu firem a pracujících postižených
důsledky pandemie, tak na posílení zdravotnického systému země a na podporu hospodářského růstu.
V říjnu 2020 se očekává předložení návrhu „Tříletého plánu transformace rozvojového modelu země“.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude postkoronavirové období příležitostí hlavně pro
vývozy s investičním podílem. Standardní prodej zboží se může dostat do útlumu.
▶▶ Automobilový průmysl

▶▶ ICT

Zhruba polovinu exportu do Řecka představují
tradičně stroje a dopravní prostředky. S ohledem
na potřebu obnovit firemní i soukromý vozový
park, který během krize zastaral, a vzhledem
k rostoucím potřebám turistických půjčoven stále
existuje prostor pro další růst. Koronavirová krize
může ale nákupy odsunout na pozdější období, jak
se ukázalo v případě výměny městských autobusů
v Athénách a Soluni.

Významné postavení v českém exportu získává
vybavení pro telekomunikace a informatiku.
Vývoz strojů pro automatické zpracování dat,
monitorů, paměťových zařízení, optických vláken
apod. roste. Pandemie zdůraznila význam digitalizace, IT a telekomunikací a vytvořila prostor pro
růst vývozu těchto komodit.

▶▶ Energetický průmysl
Vzhledem k deklarovanému záměru snížit závislost země na lignitu se vrací na scénu zájem
o posílení výroby energie z obnovitelných zdrojů,
oživení prožívají malé vodní elektrárny. Plán úplné
dekarbonizace s horizontem v roce 2028 přinese
kromě změny energetického mixu také projekty
do rekultivace lignitových oblastí (zejména v regionu Západní Makedonie).
V klasické výrobě elektřiny lze očekávat nové
příležitosti v souvislosti s probíhající plnou liberalizací trhu. Probíhá výstavba nových, zejména
plynových elektráren, modernizuje se rozvodná
síť a pokračuje výstavba podmořského propojení
pevninské rozvodné sítě s ostrovy. Dlouhodobě
perspektivní se jeví sektor LNG infrastruktury.
Průzkum nalezišť ropy a zemního plynu naopak
zřejmě ustoupí do pozadí vzhledem k palivové
krizi.

▶▶ Služby
Rozvoj cestovního ruchu dlouhodobě skrývá potenciál pro všechny komodity sektoru HORECA. Sklo,
skleněné výrobky a porcelán si na řeckém trhu udržují dobré jméno. Propad cestovního ruchu v roce
2020 však zbytné investice oddálí.
Ve střednědobém horizontu ale může export,
při vhodné cenové politice a moderní designové
nabídce, výhledově posílit.
Trvá záměr vlády privatizovat některé lázeňské
lokality a o oživení mají zájem i sama lázeňská
místa. Inspirací je i český model využití léčebných
pramenů a technologií. Překážkou zůstává nedostatečná legislativa, minulostní zátěže či nedořešené vlastnické vztahy.
Perspektivy jsou v kombinované dopravě a dopravní infrastuktuře. Čínská COSCO International
Ltd. má v rukou správu pirejského přístavu a navyšuje jeho kapacity. Modernizován bude i přístav
v Soluni, který má v dlouhodobém pronájmu mezinárodní konsorcium SEGT. Počítá se s výstavbou
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překladišť a center kombinované dopravy a realizuje se program modernizace a rozšiřování železniční sítě.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Nedostatečná kapacita skládek a sankce Evropské
komise dlouhodobě volají po investicích do zpracování pevného odpadu (městského i průmyslového).
Vedou se diskuse jak o formě řešení (na úrovni
regionu či města), tak o mixu technologií, který
bude použit (na recyklaci a kompostování, spory
o spalování), ale i o umístění jednotlivých závodů,
proti kterým však řada komunit protestuje.
Potenciál mají technologie na zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba
nových skládek. Vláda podporuje moderní ekologická řešení a cyklický model řešení odpadů.
Očekává se posílení projektů orientovaných
na zlepšení hospodaření s vodami (biologické
čističky, hospodaření s podzemními vodami,
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odsolování atd.), které však často brzdí lokální
zájmy. Strategické projekty budou realizovány
formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Od července 2021 hodlá vláda zakázat
veškeré jednorázové plasty zejména ve veřejném
stravování, což vytváří prostor pro dovoz ekologických náhražek.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Nutnost po úsporných letech krize obnovit vybavení státních i soukromých zdravotnických zařízení, kterou potvrdila pandemie, vytváří příležitosti pro vývoz zdravotnické techniky, vybavení,
materiálu a rehabilitačních pomůcek.

Velvyslanectví ČR v Athénách
e-mail: commerce_athens@mzv.cz
www.mzv.cz/athens
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Severní Makedonie

P

andemie COVID-19 bude pravděpodobně největší výzvou pro makedonskou ekonomiku od nezávislosti
země v roce 1991. Nejpesimističtější scénáře předpovídají pokles HDP o 4 %. Pro srovnání, během
hospodářské krize v roce 2009 HDP klesl pouze o 0,4 %. Prognóza na rok 2021 je naopak optimistická +7 %,
s výhradou globálního ekonomického zotavení po pandemii.
Pandemie má logický dopad i na růst nezaměstnanosti. MMF odhaduje její nárůst až na 20,4 % v roce
2020 a následný mírný pokles na 19 % v roce 2021.
Severní Makedonie aktuálně čelí poklesu příjmů o 40 % až 65 % ve srovnání s rokem 2019. Opatření,
která mají zabránit šíření COVID-19, výrazně zpomalila hospodářskou aktivitu v zemi. Byl zaznamenán
prudký pokles daňových příjmů přibližně o 25 % za den. To se promítlo do úpadku celkových daňových
příjmů, což znamená pokles o 17 % příjmů z DPH, 11 % v příjmech ze spotřebních daní a 11 % v příjmech
z daní ze zisku. Měna „MKD“ postupně znehodnocuje kolem 3 %.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

2,7

3,5

–4,0

7,0

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

6,1

6,1

5,9

6,3

—

Míra inflace (%)

1,5

0,8

–0,9

0,8

—

20,7

17,3

20,4

19,0

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

0,0

–0,1

–0,2

–0,2

–0,3

Populace (mil.)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

84/140

82/141

—

—

—

5/7

5/7

5/7

—

—

Nezaměstnanost (%)

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

9%

24 %
54,6 %
13 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: MMF, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,6
2,7

2018
2018

7,0
5,9
5,4

3,7
3,5
2,9

2019
2019

–3,0
–4,0
–4,9
2020
2020

Severní Makedonie
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Ve snaze zmírnit dopad na ekonomiku vláda realizovala protikrizová opatření ve třech samostatných
fázích. Jedná se o tříměsíční fiskální balíček, který má pomoci řešit problémy podniků s likviditou
a chránit pracovní místa se zaměřením na postižená odvětví, jako je doprava, ubytovací zařízení
a restaurace. V souhrnu se jedná o 200 mil. EUR. Třetí soubor opatření byl předložen v květnu 2020
a týká se revitalizace, hospodářského oživení a stimulace spotřeby a průmyslu. Celková ekonomická
pomoc ze všech opatření přijatých vládou se odhaduje na 550 mil. EUR, respektive 5,5 % HDP Severní
Makedonie.
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Národní banka Severní Makedonie snížila úrokovou sazbu o 0,25 % na 1,75 %. Rovněž revidovala svou
regulaci úvěrového rizika s cílem podpořit banky, aby dočasně restrukturalizovaly úvěry, a uvolnila
standardy klasifikace úvěrů. Kromě toho snížila základnu pro povinné minimální rezervy o množství
nových půjček podnikům v dotčených odvětvích.
Vláda současně upravila vyhlášku, která bankám snadno a jednoduše umožňuje odložit půjčky svým
zákazníkům bez nutnosti podepsání příloh či fyzické přítomnosti v bankovních kancelářích. Splátky
na splácení úvěrů fyzických osob se mohou snížit až o 70 % v průběhu příštích tří měsíců do června
2020 a lhůta splatnosti bude prodloužena nejméně o 90 dní. Podobné opatření bude zavedeno i pro
právnické osoby.
Za účelem řešení důsledků koronavirové krize oznámil stát plány na získání půjček od mezinárodních
finančních institucí. Od Mezinárodního měnového fondu v hodnotě 87 mil. EUR, od Světové banky
v hodnotě 100 až 120 mil. EUR a od zahraničních komerčních bank v hodnotě 400 mil. EUR. Při
současném veřejném dluhu ve výši 48,9 % HDP (5 540,9 mil. EUR) rostou obavy z možného předlužení
země a dlouhodobých dopadů na ekonomiku.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Pro rok 2020 přijala Severní Makedonie státní rozpočet ve výši rekordních 3,9 mld. EUR. Vláda plánovala
implementaci nové strategie, která by se zaměřila na investice do lidského kapitálu a státní investice.
Tento plán se částečně změní kvůli pandemii COVID-19. Pokles parametrů ekonomických ukazatelů
přinutil vládu k opětovnému hledání rovnováhy a přehodnocení státního rozpočtu.
Vláda Severní Makedonie se však nevzdává svých priorit a kapitálových investic. S rebilancí rozpočtu
byla řada prostředků přemístěna, ale většina investic do dříve plánovaných projektů byla zachována.
V květnu 2020 byla zveřejněna veřejná výzva k předkládání žádostí o stanovení investičních projektů
v oblasti strategických investic. Veřejné strategické projekty musí být v souladu se strategickými prioritami vlády Severní Makedonie. Status strategického investičního projektu lze stanovit za podmínek
a postupů stanovených zákonem pro projekty v následujících oblastech: energetika a infrastruktura,
doprava a spoje, cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, lesnictví a vodní hospodářství, potravinářský
průmysl, zdravotnictví, zemědělství, průmyslové a technologické parky, nakládání s odpadními vodami
a odpady, IT zóny, sport, věda a vzdělávání. Uzávěrka veřejné výzvy je 31. 12. 2021. Všechny informace
lze získat na internetové adrese http://www.economy.gov.mk/doc/2810.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
S přibližováním se Severní Makedonie ke standardům EU začíná být odpadové hospodářství a ochrana vodní zdrojů vážným tématem.
Očekává se řada projektů, s využitím financování z EU, na výstavbu čističek odpadních vod
prakticky ve všech regionech země. Mezi prvními
by měla být realizována čistírna odpadních vod
v hlavním městě Skopji, kde Evropská investiční
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banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytly 136 mil. EUR na její realizaci.
Čistička bude, v souladu s normami EU, obsluhovat více než 500 tis. lidí. S podporou Evropské
unie byla již dokončena výstavba čistíren odpadních vod v Prilepu, Radoviši, Strumici a Kičevu.
Brzy mají být zahájeny projekty v Bitole a Tetovu.
Jejich finanční pokrytí je připraveno cestou projektů IPA II. Současně již byla vytvořena technická
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dokumentace pro čistírny v obcích Veles a Štip,
kdy předpokladem pro případný úspěch českých
firem v těchto projektech (stejně jako v dalších
odvětvích) je schopnost čerpat a sdílet zkušenosti při využití a čerpání fondů EU / IPA II.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Prioritou makedonské vlády je především rozvoj
zemědělství, a to ve všech formách. Letos v únoru,
Světová banka schválila projekt modernizace
zemědělství v Severní Makedonii v celkové výši
50,5 mil. USD nebo 46 mil. EUR. Tento dvouletý
projekt zahrnuje realizaci několika klíčových
projektů:
1) výstavba 2 nákupních center „Agrofood Platform“,
které mají komplexně řešit nákup, skladování,
třídění a prodej zemědělských produktů;
2) softwarové řešení pro katastr a evidenci zemědělské půdy v Republice Severní Makedonie,
které poskytne rychlé a přesné informace pro
každý pozemek;
3) kafilerie pro ekologické zpracování vedlejších
produktů živočišného původu při zachování
standardů ochrany životního prostředí.

▶▶ Železniční a kolejová doprava
Železniční infrastruktura v Severní Makedonii je
ve špatném stavu. Evropská unie přislíbila pomoc
a zavázala se financovat projekty vybudování
a modernizace železničních tratí 1) Kičevo – hranice
s Albánií a 2) Kumanovo – hranice s Bulharskem.
Financování projektů bude pokryto z 37 % z EU
a 63 % ze státních zdrojů. Projekty zahrnují železniční trať, uzemnění, tunely, mosty, nadjezdy,
opěrné zdi, obslužné prostory, železniční stanice,
elektrifikaci, instalaci telekomunikačních zařízení
a signalizaci. Koncepční návrh řešení pro železnici
je vypracován a zahajují se výběrová řízení na dodavatele stavby. Očekává se, že výstavba začne v roce
2021 a bude dokončena do konce roku 2025. Italská
společnost Pricewaterhouse Coopers Advisory
S.r.l vypracovala studii rozvoje a restrukturalizace
obchodního segmentu Železnice RSM – Doprava
a očekává se, že vláda v dohledné době rozhodne
o dalších krocích a tendrech na její realizaci.

Velvyslanectví ČR ve Skopji
e-mail: commerce_skopje@mzv.cz
www.mzv.cz/skopje
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Slovensko

P

andemie COVID-19 zasáhla Slovensko stejně jako ostatní středoevropské země v polovině března
2020. Došlo k uzavření celé řady firemních provozoven na základě rozhodnutí Úřadu veřejného
zdravotnictví Slovenska. Další firmy přerušily či omezily výrobu z vlastní vůle kvůli nedostatku zakázek
a jejich zaměstnanci zůstali doma. Ekonomická aktivita se na dva měsíce téměř zastavila. Slovenská
ekonomika vykázala v 1. čtvrtletí 2020 pokles HDP meziročně o 3,9 %. Ve srovnání s posledním čtvrtletím
2019 ekonomika klesla dokonce o 5,4 %, což byl druhý nejvyšší propad v EU po Francii. Za celý rok
2020 očekává Ministerstvo financí Slovenska propad HDP o 7,2 %, nárůst deficitu veřejných financí
na 8,4 % HDP (7,5 mld. EUR) a nárůst veřejného dluhu na 60 % HDP.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

3,9

2,4

–7,2

6,7

4,1

19,6

19,5

18,1

19,3

20,1

Míra inflace (%)

2,5

2,8

1,0

1,5

—

Nezaměstnanost (%)

6,6

5,8

8,0

7,4

—

–2,7

–3,0

–1,9

–1,3

–0,8

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

41/140

42/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

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

Podíl sektorů na HDP

2022

3%
29 %
58,1 %
18 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: MMF, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,9
3,6
2,2

6,7
5,4
4,8

2,9
2,4
1,7

Slovensko
svět
vyspělé ekonomiky

2018
2018

2019
2019

–4,9
–7,2
–8,0
2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Slovenská vláda oznámila na počátku pandemie v březnu 2020 pomoc ekonomice ve výši 1,5 mld. EUR
měsíčně (1,7 % ročního HDP). Přímá pomoc měla činit 1 mld. EUR a nepřímá pomoc ve formě státních
záruk komerčním bankám za úvěry firmám 500 mil. EUR měsíčně. Dosud bylo podle zveřejněných
údajů vyplaceno 187 mil. EUR firmám, podnikatelům a zaměstnancům. Postiženým zaměstnavatelům
přispívá vláda na mzdy zaměstnanců, umožnila odklad placení záloh na daň z příjmů, odklad splátek
úvěrů až o 9 měsíců, odklad i odpuštění placení odvodů na sociální pojištění za zaměstnavatele,
jednorázové započtení dosud neuplatněné ztráty z podnikání od roku 2014. Zaměstnanci v karanténě
a rodiče ošetřující děti dostávají 55 % hrubé mzdy. Vláda poskytuje a garantuje zvýhodněné úvěry pro
malé a střední firmy do výše 50 mil. EUR prostřednictvím státních bank v gesci Ministerstva financí SR
(Slovenská záruční a rozvojová banka, Eximbanka SR). Vláda bude také garantovat prostřednictvím
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Ministerstva hospodářství SR zvýhodněné úvěry poskytnuté komerčními bankami do výše 300 mil. EUR.
Na tuto pomoc se vyčlení prostředky z nevyčerpaných operačních programů EU (eurofondy). Vláda
odsouhlasila zaplatit pronajímatelům obchodních prostor za nájemce 50 % smluvního nájmu v celkové
výši 200 mil. EUR. Finanční pomoc slovenské vlády je hrazena především z eurofondů na základě
uděleného souhlasu Evropské komise.
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Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Dopravní infrastruktura je zatížená velkým investičním dluhem. Zastaralý vozový park veřejné
hromadné dopravy a důraz na ochranu životního
prostředí poskytují prostor zejména pro trolejbusy
a elektrobusy. Budování tzv. smart cities nabízí
příležitosti pro investice do inteligentního řízení
dopravy (např. digitální dopravní značky). Výstavba
infrastruktury se financuje hlavně z eurofondů.
Absolutní vládní prioritou u silniční infrastruktury je dokončení dálnice D1 z Bratislavy přes
Žilinu do Košic, dokončení dálnice D3 ze Žiliny přes
Kysucké Nové Mesto a Čadcu na hranici s Polskem,
výstavba rychlostní silnice R4 z Prešova na hranici s Polskem nebo rychlostní silnice R7 na jižním Slovensku. V havarijním nebo velmi špatném
stavu je na Slovensku přes 400 mostů a více než
tisíc kilometrů silnic 1. třídy. ČR a Slovensko považují za prioritu v budování dopravní infrastruktury
zrychlení a rozšíření silničního spojení mezi Zlínem
a Púchovem a rovněž mezi Třincem a Žilinou.
Možnosti českého exportu jsou v přípravné fázi,
projekčních činnostech i realizačních pracích.
Absolutní vládní prioritou u železniční infrastruktury je modernizace tratě Bratislava–Košice, železničního uzlu Žilina a elektrifikace železničních tratí
(především Bratislava–Komárno, Leopoldov–Nitra,
Zvolen–Fiľakovo). Elektrifikovaných je na Slovensku
pouze 44 % železničních tratí. Správce železniční
infrastruktury Železnice Slovenské republiky
(ŽSR) chce modernizovat rovněž signalizační zařízení či výhybky. Dlouhodobým výhledovým železničním megaprojektem je výstavba 375 km dlouhé

širokorozchodné tratě z Košic přes jižní Slovensko
na hranici s Rakouskem v hodnotě 6 mld. EUR. Cílem
projektu je ukončit překládku zboží na východním
Slovensku. Vlaky by na nové trati měly jezdit maximální rychlostí 140 km za hodinu.
▶▶ Energetický průmysl
Slovensko v posledních letech spotřebovává
zhruba o 10 % více elektřiny, než vyrábí. Po plánovaném spuštění 3. a 4. reaktoru v jaderné elektrárně Mochovce v letech 2020 a 2021 bude výroba
elektřiny na Slovensku zhruba o 13 % vyšší než
spotřeba. Mezi příležitosti v jaderné energetice
patří zvyšování bezpečnosti a výkonnosti jaderných elektráren, využití a manipulace s použitými
materiály z odstavených jaderných bloků v jaderné
elektrárně Jaslovské Bohunice. U přeshraniční
elektrické přenosové soustavy směrem do ČR se
plánuje modernizace nadzemního vedení 400 kV
Varín–Nošovice. Cílem je zvýšení přenosové schopnosti. Půjde o komplexní výměnu vodičů, zemnících lan, izolátorů a stožárových konstrukcí. V delším časovém horizontu se plánuje výstavba nového
nadzemního vedení 400 kV Otrokovice–Ladce.
U projektů na Slovensku se jedná o výstavu nových
rozvoden 400 kV a transformátorů 400/110 kV či
modernizaci rozvoden 400 kV.
Příležitosti nabízí budování nabíjecích a rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, skladování
elektřiny, budování inteligentních řešení (automatizace, big data, smart sítě). Transformace regionu
Horní Nitra po skončení těžby uhlí v roce 2023
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nabízí příležitosti v projektech spojených s využitím geotermální energie.
Příležitosti pro české firmy nabízí energetické
využití odpadů, zlepšování energetické hospodárnosti budov (například zateplování, nové kotle
na zemní plyn a biomasu, fotovoltaické panely,
tepelná čerpadla, úsporná svítidla). Ve veřejném
prostoru půjde dále o výměnu veřejného osvětlení
ve městech a obcích.
V plynárenství realizuje společnost Eustream, a. s.
studii proveditelnosti pro plynovod Eastring, který
propojí Slovensko s Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem. Obousměrný plynovod získal status tzv.
projektu společného zájmu a je významně financován Evropskou unií. Další příležitosti v plynárenství
nabízí výstavba komunálních bioplynových stanic,
rekonstrukce plynovodů a pozemní infrastruktury
státní společnosti SPP – distribúcia.
▶▶ Stavební průmysl
Nová slovenská vláda premiéra Igora Matoviče
podpoří výstavbu nájemných bytů. V této souvislosti dojde ke změně legislativy. Vzniknou realitní
fondy a zjednoduší se stavební řízení. Nájemné
byty na Slovensku totiž významně chybí. V bytovém fondu tvoří pouze 3 %. Programové prohlášení slovenské vlády hovoří nejen o výstavbě
nájemných bytů, ale i přestavbě zastaralých
státních budov na nájemné byty. Vláda chce
financovat nájemné byty mimo rozpočet veřejné správy přes Státní fond rozvoje bydlení.
Předpokládá se výstavba 5 tis. nájemných bytů
během 2–3 let.
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▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Celková rozloha orné půdy na Slovensku dosahuje 1,73 milionu hektarů, avšak pouze 52 tisíc
hektarů se zavlažuje. Počet zaměstnanců v zemědělství i v potravinářském průmyslu každoročně
klesá a dosahuje 44 tis., resp. 32 tis lidí. V živočišné výrobě dlouhodobě klesají především
stavy prasat a hovězího dobytka. Na Slovensku
se pěstují hlavně obiloviny a olejniny, které tvoří
40 % zemědělské produkce. Průměr v EU je 15 %.
Slovensko zaostává v živočišné výrobě, pěstování
zeleniny a ovoce.
Produkce slovenských potravin je velmi nízká.
Jejich podíl v domácím maloobchodě dosahuje
40 %. Nejnižší podíl mají jedlé oleje (17 %), balené
maso (26 %) a zpracovaná zelenina (26 %). Zhruba
60 % potravin se musí dovážet. Každý den směřuje
na Slovensko 700 kamionů s potravinami. Saldo
zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky dosáhlo 1,8 mld. EUR v roce
2019 a meziročně narostlo o 11 %.
Na Slovensku chybějí stáje pro dobytek, ovocné
sady, zelinářské farmy i zpracovatelské kapacity
(jatky, konzervárny, mrazírny). Příležitosti existují při budování a modernizaci zavlažovacích
systémů, zpracovatelských kapacit a dodávkách
masa, masných výrobků, konzervované a mražené
zeleniny a ovoce.

Velvyslanectví ČR v Bratislavě
e-mail: commerce_bratislava@mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava
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Slovinsko

P

andemie a přijatá restriktivní opatření negativně ovlivnily výkon slovinské ekonomiky, pád HDP
na letošní rok se odhaduje v rozmezí 6–8 % a podle některých analýz i více. Veřejný dluh se zvýšil
na 82,4 % HDP, výrazně se snížil export jako jeden z hlavních agregátorů HDP (–13 %). Nezaměstnanost
se na roční úrovni nejvíce zvýšila v dubnu 2020 (o 20 % více registrovaných nezaměstnaných osob oproti
dubnu 2019), v květnu 2020 se trend zmírnil. Mezi nejexponovanější sektory patří cestovní ruch, který
představuje 12,8 % slovinského HDP a u nějž se očekává snížení příjmů až o 70 % včetně dlouhodobého
procesu sanace. Značný úpadek příjmů zaznamenal také dopravní sektor a zpracovatelský sektor,
zejména automobilový průmysl. Aktuální ekonomický vývoj Slovinska ovšem ovlivnila v březnu 2020
kromě vyhlášení pandemie COVID-19 rovněž změna vlády. Nová středopravicová vláda projevila zájem
o investice do sektorů, které byly dosud podfinancovány, například obranný průmysl či zdravotnictví.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

4,2

2,4
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4,1
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—
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—

—

—

—

—

—

—

—
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28 %
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Zdroj: EIU, WEF, OECD
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2019
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2020
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Zdroj: EIU, IMF

Na zmírnění dopadu pandemie schválila slovinská vláda celkem tři balíčky protikrizových opatření,
jejichž hodnota se celkově odhaduje na cca 6 mld. EUR (13,4 % HDP, více než polovina příjmů státního
rozpočtu), avšak dle aktuálního odhadu Fiskální rady Slovinské republiky bude výsledná částka
nižší. V oblasti hospodářství jde zejména o opatření čekání na práci (standby), kdy stát financuje plat
zaměstnance do výše 80 %, prominutí platby odvodů za sociální pojištění, univerzální měsíční příjem
pro živnostníky, moratoria na úvěry, státní garanční schéma na překlenovací úvěry za účelem zajištění
likvidity firem, dotace zkrácené pracovní doby (kurzarbeit) či státem dotované hodnotové poukazy
(vouchery) za účelem podpory domácího cestovního ruchu apod.
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Slovinská vláda na konci května 2020 schválila také návrh intervenčního zákona, jehož cílem
je eliminace překážek při realizaci důležitých investic za účelem oživení hospodářského cyklu
po epidemii COVID-19. Na základě tohoto zákona vláda ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí Slovinské republiky určí tři seznamy prioritních investic dle předpokládaného data realizace,
přičemž u 1. a 2. seznamu investic se předpokládá zahájení realizace v letošním a příštím roce. Cílem
je zejména zajištění investičního cyklu státu, obcí i soukromého sektoru po epidemii koronaviru
a zmírnění negativních dopadů na hospodářství formou podpory stavebnictví a souvisejících sektorů
(služby, obchod, transport apod.). Návrh zákona slibuje koordinovanou realizaci investic, zkrácení
lhůt a preferenční zacházení v případě administrativních sporů. Minimální hodnota důležité investice
z prvního a druhého seznamu je 5 mil. EUR, minimální práh u investic ze třetího seznamu je stanoven
na 25 mil. EUR. Důležitá investice je definována jako investice v souladu s cíli národních strategických
politik a programů v oblasti dopravy, energetiky, hospodářské rozvojové infrastruktury, životního
prostředí, zemědělství, bytové výstavby, zdravotnictví, dlouhodobé péče, výchovy, vzdělání, sportu, vědy,
bezpečnosti a obrany, veřejné správy, kultury, administrativy a justice.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

▶▶ Energetický průmysl

Ve Slovinsku probíhá a nadále bude probíhat řada
infrastrukturních projektů zaměřených na modernizaci a rozvoj železniční dopravy v souladu
s požadavky transevropské dopravní sítě TEN-T.
Intervenční zákon na seznam důležitých projektů zařadil zejména modernizaci železniční trati
Zidani Most – Celje, Maribor–Šentilj, železničního
uzlu Pragersko a železničního tunelu Karavanky.
Poptávány tak jsou položky, jako např. mechanické
přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo
pro řízení železniční aj. dopravy. V souladu s modernizací železniční dopravy obměňují Slovinské železnice rovněž vlakové soupravy pro přepravu osob.
V oblasti silniční dopravy bude v době po epidemii COVID-19 kladen důraz zejména na výstavbu
3. rozvojové osy (práce na dálniční síti v severní
a částečně také jižní části trasy), rozšíření některých částí lublaňského dálničního obchvatu
a nejvytíženějších úseků dálnice A1 v blízkosti
Lublaně, výstavbu lokálních silnic (Hotemež–
Britof, Markovci–Gorišnica) a cyklistických stezek (Brežice–Dobova, Velenje–Šoštanj–Mozirje,
Celje–Šentjur).

V oblasti energetiky považuje intervenční zákon
za prioritu výstavbu Hydroelektrárny Mokrice.
Celková hodnota projektu je odhadována na
150 mil. EUR, přičemž přibližně polovina bude
použita na energetickou část, zbytek na tu infrastrukturní. V plánu je rovněž budování plynovodů Vodice–Lublaň a Ajdovščina–Lucija. V rámci
elektroenergetické přenosové soustavy zmiňuje
intervenční zákon zejména vybudování dálkového
vedení Cirkovce–Pince, Kamnik–Visoko, Gorica–
Divača, trafostanice Dobruška Vas či kabelového
vedení v Koperu. Zmíněné projekty jsou příležitostí nejen pro stavební společnosti, ale také pro
subdodavatele zařízení a vybavení hydroelektráren, plynovodů a systémů pro distribuci elektrické
energie.
Nová slovinská vláda se staví pozitivně k využití
jaderné energie, kterou vnímá jako nízkoemisní,
a podporuje výstavbu druhého bloku jaderné elektrárny Krško s výkonem reaktoru mezi 1 a 1,2 GW.
Projekt je v přípravné fázi a bude příležitostí pro
výměnu zkušeností a know-how v oblasti jaderné
energetiky.
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▶▶ ICT
Pandemie COVID-19 poukázala na nutnost přítomnosti a fungování ve virtuálním světě a odhalila
slabiny stávajících systémů. Lze proto očekávat, že
se již dříve avizovaná digitalizace pracovních procesů v důsledku pandemie urychlí napříč všemi
sektory. Slovinsko bude usilovat o další zdokonalování systémů e-government, e-health, e-shopů
a o rozšiřování nabídky on-line služeb, zvýšenou
pozornost bude věnovat také kybernetické bezpečnosti a problematice ochrany osobních údajů.
Během stavu pandemie zaznamenalo on-line
nakupování značný růst. Do budoucna se očekává výrazná výhoda pro obchodníky, kteří budou
schopni zákazníkům nabídnout kombinaci kamenných obchodů i on-line služeb. Prodejci budou
tedy nadále vyhledávat platformy e-commerce
a zejména inovativní technologie, které budou
zaměřeny na vylepšení nákupního procesu pro
spotřebitele.
Slovinsko se v době pandemie potýkalo s akutním nedostatkem konferenčního vybavení (zejména
hardwaru) a i po ukončení výjimečného stavu
se mnohé veřejné i soukromé subjekty rozhodly
do jisté míry zachovat home office, resp. kombinaci
klasického pracovního procesu a práce z domova.
Proto lze předpokládat, že bude poptávka po těchto
produktech a také po programovém vybavení pro
vzdálený přístup existovat také do budoucna.
▶▶ Obranný průmysl
Nová slovinská vláda usiluje o změnu obranné
legislativy a navýšení obranného rozpočtu,
zejména za účelem provedení nezbytné modernizace ozbrojených sil. V následujících šesti letech
plánuje Ministerstvo obrany Slovinské republiky
investovat do vybavení slovinské armády ve výši
780 mil. EUR. Slovinský trh je vyspělý a orientovaný na moderní technologie, precizní zpracování, interoperabilitu, modularitu, víceúčelovost
technologií a spolehlivost obchodních partnerů.
Pro český obranný průmysl tak představuje příležitost uplatnit výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou a využít znalost moderních technologií a postupů. Poptávány jsou zejména produkty,
jako například obrněná a transportní vozidla,

technologie k neutralizaci výbušných prostředků,
zbraně a střelivo, minomety, dělostřelecké systémy, letouny, helikoptéry, bezpilotní systémy
a systémy na dálkové ovládání pro účely sběru
dat, radary dlouhého a krátkého dosahu apod.
▶▶ Stavební průmysl
Po částečném útlumu veřejných investic v oblasti
výstavby rezidenčních budov v posledních letech
slibuje nová slovinská vláda sérii projektů bytové
výstavby jak pro komerční, tak pro nájemní účely,
zejména hlavní město Lublaň se potýká s chronickým nedostatkem bytů. Bytové komplexy sídlištního typu budou kromě Lublaně (Podutik, Jesihov
Štradon, Zelena Jama, Litijska, Rakova Jelša II)
vybudovány také v Mariboru (Pod Pekrsko Gorco,
Novo Pobrežje) a Kranji. České společnosti se
budou moci zapojit do výstavby, popř. dodávat
stavební materiály, železobetonové konstrukce,
výrobky stavebního truhlářství a tesařství a interiérové a exteriérové vybavení.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Slovinsko vstoupilo do období pandemie koronaviru nepřipraveno z hlediska nedostatečných kapacit ochranných a zdravotnických pomůcek, které
nutně potřebovalo pro zajištění nepřetržitého provozu klíčových veřejných služeb (zdravotnictví,
bezpečnostní a záchranné složky aj.) a k prevenci
šíření nákazy v nejzranitelnější skupině obyvatelstva v domovech důchodců. Dlouhodobým cílem
bude proto zajištění dostatečného množství zboží
tohoto typu (roušky/respirátory FFFP2/IIR, FFFP3,
chirurgické roušky, rukavice, kombinézy, brýle,
štíty, dezinfekce, ventilátory, kyslíkové systémy
a bezkontaktní teploměry) pro potřeby Správy
státních hmotných rezerv Slovinské republiky.
I po ukončení pandemie dne 31. 5. 2020 zůstávají v platnosti mnohá preventivní opatření
k prevenci šíření nákazy na veřejnosti, například
povinné nošení roušek ve veřejných uzavřených
prostorech a obecně ve všech uzavřených prostorech s velkou koncentrací osob, v nichž nelze
zajistit patřičnou vzdálenost (1,5–2 m) mezi osobami; povinná dezinfekce rukou před vstupem
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do těchto prostor apod. Rovněž veškeré provozy,
ve kterých se pohybují lidé, jsou povinny důsledně
dodržovat zpřísněný hygienický režim (častější
úklid, dezinfekce). Slovinské úřady upozorňují,
že tato opatření budou v platnosti po delší dobu,
proto lze očekávat, že poptávka po ochranných
pomůckách pro veřejnost a potřeby hospodářství bude i nadále aktuální. Výzvou do budoucna
bude také účinná dezinfekce prostor (nemocnice,
vzdělávací zařízení, úřady, hotely, gastronomická
zařízení aj.) s minimálním dopadem na zdraví
člověka.
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Z výsledků hospodaření největších slovinských lékárenských velkoobchodů vyplývá, že se
v 1. čtvrtletí roku 2020 mimořádně zvýšil prodej
léků a potravinových doplňků (+14 %), lze proto
očekávat, že v rámci péče o zdraví a prevence
poroste zájem také o tyto kategorie výrobků.

Velvyslanectví ČR v Lublani
e-mail: commerce_Ljubljana@mzv.cz
www.mzv.cz/ljubljana
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konomika Srbska bude patrně méně zasažena pandemií COVID-19 než v ostatních zemích Evropy.
Nejnovější prognózy analytiků Mezinárodního měnového fondu, Světové banky atd. sice odhadují
snížení HDP v letošním roce, ale zároveň předpokládají následný velmi výrazný hospodářský růst v roce
2021. To vše samozřejmě za předpokladu plného otevření ekonomiky ve druhém pololetí 2020 a bez
nástupu druhé vlny pandemie.
Pozitivní náhled vychází z dobrého stavu národního hospodářství Srbska před koronavirovou krizí,
který byl charakterizován například růstem HDP za 4. čtvrtletí loňského roku o 6,2 % a pokračující
expanzí v 1. čtvrtletí 2020, kdy bylo dosaženo +5 % (zatímco v eurozóně již byl propad –3,3 %). Rovněž
další ekonomické ukazatele, například veřejný dluh 24,3 mld. EUR, tj. 51,9 % HDP, devizové rezervy
12,79 mld. EUR, zásoby 31 tun zlata, inflace 0,6 % p.a., stavební výroba +24,4 % atd. dávaly do rukou
srbské vlády širší možnosti, jak podpořit další ekonomický vývoj země a hospodářsky eliminovat dopady
koronavirové krize.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

4,4

4,2

–3,0

3,5

2,4

HDP na obyvatele (tis. USD)

7,2

7,3

7,3

7,6

—

Míra inflace (%)

2,0

1,7

0,9

1,8

2,6

Nezaměstnanost (%)

12,7

10,4

13,8

15,6

—

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–2,5

–3,5

–3,6

–3,7

–3,8

7,0

7,0

6,9

6,9

—

65/140

72/141

—

—

—

5/7

5/7

4/7

—

—

Populace (mil.)
Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

5,9
5,4
3,5

4,5
3,7
2,9

51,2 %

15 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

2019
2019

2020
2020

Zdroj: WB; 2019

Srbsko
svět
rozvojové a vynořující
se ekonomiky

–3,0
–3,0
–4,9
2018
2018

26 %

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6

6%

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Srbsko alokovalo na ekonomická opatření v hlavním vládním balíčku částku 608,3 mld. RSD, tj. 5,1 mld. EUR,
což představuje cca 11 % HDP. Tato podpora je dle srbských ekonomů i vládních představitelů největší
v rámci zemí jihovýchodní Evropy a desátá největší (poměrem k HDP) v Evropě, kde průměr činí cca 8 %.
Vládní program v hodnotě odpovídající téměř polovině srbského státního rozpočtu obsahuje tři
základní sady opatření, která jsou zaměřena a) na fiskální politiku, b) na přímou podporu pro soukromý
sektor a c) na opatření pro udržení likvidity v soukromém sektoru a jiné úlevy.
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K rozvoji ekonomiky Srbska bezesporu přispíval program ekonomických reforem pro období let 2019–2021.
Tento strategický dokument, který široce reflektoval i úsilí o budoucí členství v Evropské unii a doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF), byl zaměřen především na zachování finanční stability,
podporu vyššího ekonomického růstu, snižování veřejného dluhu, tvorbu pracovních míst a zlepšování
životní úrovně. Strukturální a institucionální reformy byly dále cílené srbskou vládou na reformy státem
vlastněných společností, na zkvalitnění podmínek na trhu s energií, dopravou, na zlepšení podnikatelského
prostředí atd.
Na tento dokument navázal také další významný ambiciózní plán nazvaný „Serbia 2025“. Pětiletý investiční plán mj. uvedl předpoklad další expanze srbské ekonomiky. S tím jsou spojené například veřejné
investice o objemu 14 mld. EUR, tj. cca 350 mld. CZK, navýšení průměrných platů na 900 EUR/měs.
(z dosavadních 460 EUR), stabilní devizový kurz v rozpětí 117–120 RSD/EUR. Do dopravní infrastruktury
a železnic by mělo Srbsko investovat více než 9 mld. EUR, tj. 225 mld. CZK.
Oba tyto klíčové národní dokumenty budou tvořit hlavní osu i pro období po překonání pandemické
krize. Dílčí úpravy zatím nebyly avizovány, z čehož vyplývá, že perspektivními sektory v Srbsku budou
především:
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

▶▶ Stavební průmysl

V Srbsku v současné době probíhá mimořádný
boom z hlediska budování dopravní infrastruktury. Velké projekty jsou jak v oblasti rozvoje
železniční sítě, tak silniční včetně klíčových
dálnic, vodní dopravy (budování a modernizace
přístavů) i letecké dopravy (letiště). Tyto projekty nebyly přerušeny ani v období výjimečného stavu, neboť jsou pro další rozvoj země
zcela zásadní.
Mimořádným projektem je například železniční rychlostní trasa Bělehrad–Budapešť.
Projekt je financován z čínské strany, a proto
možnosti jsou především v oblasti subdodávek. Celková hodnota trati, která by měla spojit
řecký přístav Piraeus s Budapeští, je odhadována na 2,89 mld. USD.
Srbsko realizuje i jiné projekty na hlavních
i regionálních tratích. Jedním z dalších významných projektů je rovněž modernizace 100 km
trati Bělehrad–Niš v hodnotě 234 mil. USD.
V současné době také pokračuje výstavba částí
silničního Koridoru 10, který území Srbska
spojí s Rakouskem, Maďarskem, se Slovinskem,
s Chorvatskem, Bulharskem, se Severní Makedonií
a s Řeckem.

V Srbsku lze v nejbližším období očekávat další
kontinuitu rozmachu stavebnictví. V realizaci
jsou velké stavební projekty. Rozběhla se výstavba
gigantického projektu v centru hlavního města
„Belgrade Waterfront“ či developerských projektů „Avala“ a „New River Port“. Roste poptávka
po nových bytech, ale i modernizaci stávajících
bytových domů a jejich energetické úspornosti.
S tím souvisí i technologie pro monitorování spotřeby energií a vody a zařízení na jejich efektivnější využívání.
Nárůst stavební výroby byl před vypuknutím
koronavirové krize téměř +25 %. Tento trend by
mohl být znovu obnoven již ve 2. pololetí tohoto
roku a další expanze může následovat v roce 2021.
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▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Při řešení epidemiologické krize velmi výrazně
gradovala i potřeba maximální hygieny, čisté
vody, zpracování odpadů, a to nejen ve městech,
ale i v malých obcích a vzdálených municipalitách.
Srbsku v podstatě chybí ucelená ekologická
infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod
a funkční kanalizace. I systém zásobování pitnou
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vodu je na úrovni, která ani zdaleka nedopovídá
požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí zájem
o dodávky technologií a řešení v této oblasti a s tím,
jak se bude rozšiřovat čerpání z předvstupní
pomoci EU, poroste i objem prostředků, které
bude srbská státní správa nucena v této oblasti
investovat. Celková hodnota investic se odhaduje
na 5,6 mld. USD v průběhu dalších 25 let.
▶▶ Železniční a kolejová doprava
S modernizací dopravní infrastruktury nepřímo
souvisí i modernizace vozového parku dopravců.
Srbsko postupně obnovuje vozový park pro osobní
i nákladní dopravu. Stávající vozový park z velké

části již dlouho přesluhuje svou standardní dobu
technické i morální životnosti, a lze tedy očekávat
nejen nákupy nových, ale (kvůli složité hospodářské situaci) i ekonomicky zajímavější modernizaci
stávajících dopravních prostředků.
Město Bělehrad například připravuje vypsání
výběrového řízení na dodávku tramvají a trolejbusů. Příležitosti na subdodávky pro MHD by
mohly být i v souvislosti se zahájením výstavby
metra.

Velvyslanectví ČR v Bělehradě
e-mail: commerce_belgrade@mzv.cz
www.mzv.cz/belgrade

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

267

E vropa / Špan ě lsko

Španělsko

R

ok 2020 a s ním spojená pandemie COVID-19, která zemi zasáhla vší silou (téměř 250 tis. nakažených),
bude mít dalekosáhlé ekonomické důsledky. Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu přes
tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích.
Počátkem roku byla jmenována nová koaliční vláda (Socialistická strana a levicová Unidas
Podemos), která v rámci krize přišla s řadou opatření na pomoc jak obyvatelům, tak firmám. Nicméně
všechny tyto podpůrné a dobře míněné programy a sociální dávky se velmi viditelně promítnou do výše
deficitu veřejných financí v tomto roce. Schodek rozpočtu překročí 10 % HDP a státní dluh, který se
Španělsko léta snaží snížit, drasticky naroste na téměř 115 % HDP. Vcelku pozitivní růst HDP (2 % HDP
v roce 2019) se propadne kvůli pandemii až o 11 %. Dopad současné krize bude znatelný v několika
nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném nárůstu
nezaměstnanosti.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,4

2,0

–11,0

6,0

3,4

30,4

29,9

25,9

28,3

—

1,7

0,8

–0,3

0,8

1,4

Nezaměstnanost (%)

15,2

14,1

21,0

17,8

16,2

Bilance běžného účtu (mil. USD)

27,3

27,7

16,9

25,5

32,5

Populace (mil.)

46,7

46,7

46,8

46,7

—

26/140

23/141

—

—

—

—

—

—

—

—

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

Konkurenceschopnost
Exportní riziko OECD
Predikce EIU

6
6
4
5
4
2
3
0
2
1
-2
0
-4
-1
-2
-6
-3
-8
-4
-5
-10
-6
-7
-12
-8

Podíl sektorů na HDP

2022

20 %

67,9 %

11 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,4
2,2

3%

6,0
5,4
4,8

2,9
2,0
1,7

Zdroj: WB; 2019

Španělsko
svět

–4,9

vyspělé ekonomiky

–8,0
–11,0
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Vláda již v počátku pandemie oznámila, že do obnovy ekonomiky vloží bezprecedentních 200 mld. EUR,
což odpovídá 20 % HDP. Postiženým podnikům byly poskytnuty garance na zajištění likvidity, bezúročné
půjčky, vláda vyplatila sociální dávky 3,5 mil. osob v rámci kurzarbeitu, umožnila odklady plateb cel
a daní. Do jednotlivých sektorů zasažených krizí byla alokována řada státních podpor.
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▶▶ Energetický průmysl
V roce 2000 bylo rozhodnuto o uzavření jaderných
elektráren starších 30 let (uzavírání by mělo nastat
v letech 2025–2035). Přes snahy o nalezení řešení
ve věci skladování jaderného odpadu nebylo doposud učiněno zásadní rozhodnutí a za skladování
odpovídají jednotlivé elektrárny. Možnosti spolupráce se nabízejí v oblasti bezpečnosti a dekontaminace jaderného odpadu, modernizace a rekonstrukce stávajícího vybavení, softwaru apod.
▶▶ ICT
V zemi je poptávka po vyspělých produktech a službách v oblasti informačních a komunikačních technologií. Toto odvětví bylo v návaznosti na pandemii COVID-19 vyhodnoceno jako prioritní a napříč
všemi sektory bylo konstatováno, že je třeba se
v nadcházejícím období soustředit na zlepšení
digitálních služeb, budování technologické a digitální suverenity a posílení a rozšíření internetové
dostupnosti a k tomu potřebné infrastruktury.
Jednou z hlavních priorit bude rozvoj moderních
řešení k zajištění funkčnosti firem a státní a veřejné
správy v případě potřeby práce z domova.
Další příležitosti, které by měly mít české společnosti na paměti, se nacházejí v následujících
oblastech: inteligentní sítě pro efektivnější využívání energie; technologie související s konceptem smart cities (inteligentních měst), které jsou
určeny k řízení stále složitějších městských prostředí; internet věcí, kdy mnoho sítí bude propojeno a budou zahrnovat schopnosti bezpečnosti,
analýzy nebo správy; kybernetická bezpečnost;
FinTech nebo big data, což otevírá nové oblasti

činnosti pro podniky, které se zabývají zkoumáním, inovacemi a vývojem.
Automatizace průmyslového sektoru jde ruku
v ruce s vývojem technologií pro jejich řízení
a ochranu před napadením.
▶▶ Strojírenský průmysl
Po současné krizi bude potřeba pokračovat v rozvoji a modernizaci španělského průmyslu, který
stále tvoří necelých 18 % HDP. Vzhledem k riziku
dalších vln pandemie můžeme předpokládat zvýšený zájem o automatizaci výroby. Ta může být
jedním ze způsobů, jak zmírnit budoucí dopady
pandemií na výrobu a umožnit kontinuální provoz.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Jedná se o strategický sektor, který jako jediný
v poslední době zaznamenal nárůst pracovní síly.
Ve Španělsku byl tento sektor před nástupem
krize podhodnocen a měl nedostatečné kapacity
lůžek, které byly pod průměrem EU (297 lůžek
na 100 tis. obyvatel).
Předpokládá se zvýšení státních investic
do tohoto sektoru, a to ať již pro nákup jednorázových ochranných pomůcek, tak zvyšování
kapacit jednotek intenzivní péče a zvyšování
počtu lůžek.

Velvyslanectví ČR v Madridu
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/madrid
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védsko, které jako jedna z mála zemí na světě nepřistoupilo k tvrdým restriktivním opatřením,
spoléhalo pouze na doporučení a ekonomika mohla fungovat, byť v omezené míře, přesto relativně
nerušeně dál, zaznamenalo v prvním čtvrtletí 2020 dokonce mírný nárůst HDP. Švédsko jakožto silně
proexportně založenou ekonomiku, závislou na globálních dodavatelských řetězcích, a především
kondici německé a evropské ekonomiky, však krize dožene v téměř stejné intenzitě jako celou EU
v následujících kvartálech bez ohledu na to, jak relativně málo vlastní ekonomiku vláda v rámci
přijímaných epidemiologických opatření přiškrtila. Dopady krize by však díky alespoň částečnému
zachování chodu ekonomiky měly být přeci jen o něco méně bolestné než ve většině zemí EU.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,1

1,2

–5,1

3,0

2,2

55,6

52,6

50,1

52,2

—

Míra inflace (%)

2,0

1,8

0,5

1,4

1,6

Nezaměstnanost (%)

6,3

6,8

9,9

8,6

8,0

Bilance běžného účtu (mil. USD)

9,7

20,8

14,5

14,9

15,1

10,0

10,1

10,1

10,2

—

9/140

8/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)
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Podíl sektorů na HDP

2022

1%
22 %

65,2 %

13 %

zemědělství
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služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019
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Vláda zatím na podporu ekonomiky uvolnila přes 6 % HDP a další pomoc ještě plánuje. Jedná se
především o přímou pomoc zasaženým podnikům, programy na záchranu pracovních míst, odklady
splátek daní, převzetí břemene nemocenské z firem a řadu dalších opatření, jež byla prezentována
v několika vládních balíčcích ekonomické podpory. Centrální banka (Riksbank) uvolnila cca 16 % HDP
země na posílení likvidity a na nákup státních i firemních dluhopisů. Díky skutečnosti, že Švédsko mělo
v minulosti velmi zdravé státní finance a jedno z nejnižších zadlužení v EU, neočekává se, že bude mít
problém rozpočtové schodky financovat, resp. nalézt na finančních trzích kupce pro státní dluhopisy
za minimální úrok. Očekává se, že zadlužení země stoupne z 35 na 40, případně 42 % HDP, což bude
i nadále jedno z nejnižších zadlužení v EU.
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Švédsko netrpí nedostatkem zdravotnického materiálu ani techniky, naopak v průběhu krize bylo jejich
exportérem. Vzhledem ke skutečnosti, že se švédská ekonomika zcela nezastavila, Švédsko mnohem více
trpí přerušením dodavatelských řetězců, a to především ve strojírenství a v energetice, a dále přerušením pracovní mobility, a to zejména ve stavebnictví. Jakožto silně proexportně orientovaná ekonomika
Švédsko potřebuje co nejdříve obnovit dodávky a pohyb pracovních sil.
▶▶ Energetický průmysl
Současná krize nic nemění na cíli Švédska stát
se první „fossil free“ zemí na světě, naopak
ekonomická obnova bude primárně zaměřená
na zelené příležitosti. Nicméně právě rostoucí
trend výstavby větrných elektráren a nestálost
jejich dodávek do distribuční sítě představuje
obrovskou aktuální potřebu na modernizaci
a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky
komponentů a služeb jak pro obnovitelné zdroje,
tak pro přenosovou soustavu představují velkou
příležitost.
▶▶ Stavební průmysl
Stavební boom napříč Švédskem pokračuje a týká
se jak rezidenčních a průmyslových, tak infrastrukturních staveb. Švédská vláda pomocí investic
do infrastruktury stimuluje švédskou ekonomiku
(doslova se hodlá proinvestovat z krize) a vedle
investičního balíku ve výši 522 mld. SEK do výstavby

infrastrukturních projektů pro období 2014–2025
uvolnila další desítky miliard na opravy silnic a dálnic, železnic a dalších dopravních koridorů.
▶▶ Strojírenský průmysl
Švédsko je tradiční strojírenskou zemí a export
strojírenských výrobků a technologií představuje
45 % švédského exportu. Jedná se především o důlní
stroje a technologie, osobní a nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje
a zařízení pro offshore a lodní průmysl. Krize jasně
ukázala limity globálních dodavatelských řetězců
a zajištění stabilních subdodávek pro švédský strojírenský průmysl je švédskou prioritou.

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu
e-mail: stockholm@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/stockholm
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Švýcarsko

V

první polovině roku 2020 utrpěla i švýcarská ekonomika kvůli koronavirové pandemii výrazné
ztráty a byla uvržena do recese. Očekává se, že hrubý domácí produkt v roce 2020 klesne oproti
roku 2019 o 6 % a v roce 2021 poroste o 4,0 %. Odškodnění za kurzarbeit sice zabránilo masivnímu
nárůstu míry nezaměstnanosti, avšak další propouštění kvůli uzavírání firem a restrukturalizacím
společně s pozastavením přijímání nových pracovních sil pravděpodobně povede k tomu, že míra
evidovaných nezaměstnaných se bude v roce 2020 nadále zvyšovat až na 3,0 %. V roce 2021 se očekává
průměrná míra nezaměstnanosti 3,5 %. V důsledku nárůstu míry nezaměstnanosti a odškodnění
za kurzarbeit se v roce 2020 předpokládají výdaje na pojištění v nezaměstnanosti kolem 25 mld. CHF,
přičemž asi 75 % připadá právě na vyplácení příspěvků za práci v režimu kurzarbeit. V roce 2021 se
předpokládá, že se tyto výdaje opět výrazně sníží, ale kvůli vyšší míře nezaměstnanosti zůstanou spíš
nadprůměrné. Pandemie ovlivní i cenovou hladinu. Dle předpovědí zveřejněných v březnu 2020 se
v porovnání s rokem 2019 sníží spotřebitelské ceny ve Švýcarsku v roce 2020 o 0,4 %. Pro rok 2021 se
očekává míra inflace 0,6 %.

Ukazatel

2018

Růst HDP (%)

2019

2020

2021

2,7

1,0

–6,0

4,0

1,4

83,0

81,8

81,0

81,9

—

Míra inflace (%)

0,9

0,4

–1,0

0,4

0,8

Nezaměstnanost (%)

2,6

2,3

3,5

3,6

2,9

57,9

86,2

50,2

65,6

71,9

8,5

8,6

8,7

8,7

—

4/140

5/141

—

—

—

—

—

—

—

—

HDP na obyvatele (tis. USD)

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

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

Podíl sektorů na HDP

2022

1%
26 %

70,9 %

19 %

zemědělství

výroba

průmysl

služby

Zdroj: EIU, WEF, OECD

Zdroj: WB; 2019

Vývoj HDP (meziročně, %)
3,6
2,7
2,2

5,4
4,8
4,0

2,9
1,7
1,0

Švýcarsko
svět
vyspělé ekonomiky

–4,9
–6,0
–8,0
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Zdroj: EIU, IMF

Všechna hospodářská odvětví Švýcarska byla kvůli nařízeným přerušením provozu existenciálně
zasažena. Švýcarská vláda poskytla balíček opatření v celkové výši přes 70 mld. CHF s cílem kompenzovat
příjmy postiženým domácnostem a zajistit likviditu společnostem, a proto bylo dosud možné drastickému
nárůstu míry nezaměstnanosti a bankrotům společností zamezit. První část vládního balíčku opatření
tvoří program k překlenutí platební neschopnosti ve výši přes 40 mld. CHF. Krizí zasažené společnosti
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s obratem do 500 mil. CHF tak mohou požádat svou banku o překlenovací úvěr ve výši 10 % svého ročního
obratu, maximálně však do výše 20 mil. CHF. Musí však splnit určitá minimální kritéria, jako například
dokázat, jak velké ztráty kvůli koronavirové pandemii společnost utrpěla. Úvěry do 500 tis. CHF jsou
vypláceny nebyrokraticky, rychle a až do 100 % zajištěny státem. Úroková sazba činí 0 %. Překlenovací
úvěry ve výši od 500 tis. CHF do 20 mil. CHF jsou jištěny státem do výše 85 %.
Za zbývajících 15 % ručí banky, které úvěry poskytují. U těchto úvěrů činí úroková sazba 0,5 % z půjčky
zajištěné státem. Druhou část vládního balíčku opatření tvoří výdaje na pojištění v nezaměstnanosti
a zdravotnické pomůcky v celkové výši 31 mld. CHF.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

Pod dojmem zkušenosti s nedostatkem výrobního materiálu, který se dotkl snad všech průmyslových
odvětví, přehodnocuje Švýcarsko svůj postoj ke globálním dodavatelským a výrobním řetězcům. Jejich
kompletní přenos do Švýcarska sice dle švýcarské vlády realistický není, ale do Evropy ano: Švýcarsko
má zájem na regionalizaci globálních řetězců na evropské úrovni. V té by mohla hrát Česká republika
vzhledem ke svým možnostem a geografické poloze významnou roli.
Podle Global Innovation Index 2019 je Švýcarsko nejinovativnější zemí světa, přičemž na prvním místě
se umisťuje nepřetržitě od roku 2011. Největší strategickou příležitost pro české subjekty tak dlouhodobě
představují věda, výzkum a inovace. Vzhledem k tomu, že v této oblasti patří Švýcarsko ke světovým
lídrům, je v zájmu České republiky usilovat nejen o uplatnění českých řešení ve Švýcarsku, ale i o nalezení cesty, jak se podílet na těch švýcarských.
▶▶ Automobilový průmysl

▶▶ Chemický průmysl

Koronavirovou pandemií byl postižen silně,
a navíc se potýkal s problémy již v roce 2019.
Švýcarský automobilový průmysl je stejně jako
ten český velice úzce navázán na Německo.
Po švýcarských cestách jezdí asi 6,1 milionu
motorových vozidel (včetně lehkých a těžkých
užitkových vozidel, zemědělských vozidel atd.).
Perspektivním segmentem jsou jednostopé
i dvoustopé dopravní prostředky pro volnočasové
aktivity, které respektují specifika polohy a orografické členění Švýcarska a jsou přizpůsobeny
potřebám místního náročného spotřebitele.
Škoda Octavia Combi je již potřetí za sebou
nejprodávanějším automobilem ve Švýcarsku
(9 280 vozů v roce 2019). Druhé a třetí místo
obsadily vozy VW a čtvrté místo zaujímá Tesla,
což jasně ukazuje na místní vzrůstající trend
e-mobility.

Chemický a na něj navázaný farmaceutický průmysl
vyváží ročně produkty za 104,4 mld. CHF. Jedná se
tak o nejdůležitější švýcarské exportní průmyslové
odvětví, které zaznamenalo v roce 2018 nárůst
oproti roku 2017 o téměř 29 %. Švýcarský chemický
průmysl vyvezl v roce 2019 výrobky za více než
17 mld. CHF a dovezl za 15 mld. CHF. České firmy
se mohou stát subdodavateli například strojního
či laboratorního zařízení a vybavení pro švýcarské
chemické a farmaceutické koncerny.
▶▶ ICT
Epidemiologická krize zvýraznila roli digitalizace.
Mnohá v krizi zavedená nouzová řešení se osvědčila a Švýcaři, kteří byli v této oblasti doposud
zdrženliví, je budou využívat a rozvíjet i nadále.
Jedná se především o technologie, které umožňují
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distanční řešení pracovních procesů, schůzek,
práce z domova, rozdělení pracovních týmů, bezkontaktní platby, on-line nakupování atd. Vhodné
příležitosti lze tudíž nalézt v mnoha ICT sektorech, například v e-commerce, FinTech, e-learning, e-games apod. Perspektivní jsou především
softwarové, antivirové a inteligentní aplikace.
Technická řešení, kterými disponují například
švýcarské banky, pojišťovny a velké korporace,
byla vyvíjena v 70. letech 20. století. S ohledem
na vysoké náklady na jejich údržbu a jejich zastaralost bude mít švýcarský trh nejméně do roku
2024 vysokou absorpční schopnost právě pro nejmodernější inovovaná technologická řešení, a to
zejména v oblasti vývoje a správy IT systémů.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V roce 2020 se završuje realizace osmileté koncepce
zdravotnictví, na kterou naváže nová pod názvem
Gesundheit 2030. Kromě nových elementů, jako je
inovační strategie eHealth 2.0 cílená na digitalizaci
zdravotnictví v linii pacient – lékař – lékárna – zdravotní pojišťovna nebo posílení biomedicínského
výzkumu a technologie, nová koncepce dále počítá
i s rostoucí potřebou zabezpečit životní podmínky
stárnoucí populace. Významnou součástí materiálu
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je také zajištění pečovatelské péče – ve Švýcarsku
chybí odborně vzdělaný personál. Poptávané jsou
služby lékařské, dentální, nemocniční a služby
fyzioterapeutů. Z nemocnic je signalizován zájem
o zajištění sterilního prostředí. Potenciál tak mají
speciální aplikace, například nano nátěry a malby
a samozřejmě technologie využívající nanovlákna.
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Švýcarské zemědělství je mimořádně štědře
dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se počítá s vysokými přímými platbami
subvencí producentům. Kromě dodávek zemědělských strojů se pro české exportéry nabízí
prostor i u tradičních a vysoce kvalitních zemědělských komodit, především chmele. Na máslo,
vejce, mouku a další produkty byl navýšen celní
kontingent a jejich dovoz byl usnadněn. Pomohla
tomu skutečnost, že v době koronavirové krize byl
těchto potravin ve Švýcarsku nedostatek.

Velvyslanectví ČR v Bernu
e-mail: commerce_Bern@mzv.cz
www.mzv.cz/bern
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Ukrajina

Š

íření koronaviru začalo ukrajinskou ekonomiku ovlivňovat počátkem března 2020. S tím byl spojený
útlum v celé společnosti, odložení veletrhů, zrušení regionálních fór, utlumení dopravy, omezení celé
řady výrob apod. Větší množství Ukrajinců se začalo vracet ze zahraničí, a to i z oblastí silně zasažených
pandemií koronaviru. V 1. čtvrtletí 2020 poklesl HDP na Ukrajině o 1,5 % v porovnání se stejným obdobím
roku 2019. Dle odhadu Národní banky Ukrajiny by se HDP na Ukrajině měl v roce 2020 snížit o 5 % s tím,
že v roce 2021 se očekává hospodářský růst.

Ukazatel

2018

2019

2020

2021

Podíl sektorů na HDP

2022

Růst HDP (%)

3,4

3,2

–6,0

5,6

4,3

HDP na obyvatele (tis. USD)

3,1

3,7

3,5

3,6

—

Míra inflace (%)

9,8

4,1

6,5

5,6

5,9

Nezaměstnanost (%)

8,8

8,2

10,8

9,8

9,2

Bilance běžného účtu (mil. USD)

–4,4

–1,3

–3,0

–2,2

–3,1
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42,2

42,0

41,8

41,7

—

83/140
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—

—

—

7/7

7/7

6/7

—

—

Konkurenceschopnost
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5,9
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3,7
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Zdroj: WB; 2019
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Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vývoj HDP (meziročně, %)
4,5
3,4
3,6

9%

2020
2020
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2021

Zdroj: EIU, IMF

V rámci reakce na pandemii koronaviru přijala Nejvyšší rada Ukrajiny již v polovině března 2020
„protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium
na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití
nemovitosti apod.). Dále byl přijat program „Dostupné úvěry 5–7–9 %“ k podpoře malých a středních
podniků, zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro
registraci léků (pokud jsou registrovány v některé zemi EU). Národní banka Ukrajiny zavedla program
na refinancování bank až na 5 let. V polovině dubna 2020 byl v Nejvyšší radě schválen „protikrizový
rozpočet“, kde se oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 (schválený v prosinci 2019) příjmy snížily
o 119,7 mld. hřiven (o 11 %) na celkových 975,8 mld. hřiven a výdaje se zvýšily o 82,4 mld. hřiven (o 7 %)
na celkových 1 266,4 mld. hřiven. Byl posílen „rezervní fond“ vlády. Nejvíce byly zvýšeny výdaje na penze
a na státní program „zdravotnických garancí“. Na konci května 2020 ukrajinská vláda schválila státní
program na podporu ekonomiky zahrnující „krátkodobé iniciativy“ (bezpečné fungování ekonomiky,
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ochrana domácí výroby před importy), „opatření v jednotlivých sektorech“ (podpora průmyslu, energetiky,
dopravy apod.) a „podporu jednotlivých segmentů ekonomiky“ (podpora malých a středních podniků,
investic, inovací apod.).
V době pandemie se Ukrajině ztížil přístup na mezinárodní finanční trhy, nicméně ukrajinská vláda
je makroekonomicky podporována mj. Mezinárodním měnovým fondem a EU. Ve druhé polovině května
2020 dosáhla Ukrajina s MMF dohodu o novém programu SBA (Stand-By Arrangement) na 18 měsíců
ve výši 5 mld. USD. V květnu 2020 EU potvrdila připravenost poskytnout Ukrajině druhou tranši ve výši
500 mil. EUR z již dříve schválené makroekonomické pomoci a Evropská rada schválila poskytnutí
makroekonomické pomoci Ukrajině v rámci sousedské politiky ve výši 1,2 mld. EUR. Další podpora je
poskytována Světovou bankou, EBRD a dalšími donory.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
EU předpokládá realizaci několika desítek projektů k integraci ukrajinské silniční a železniční
infrastruktury do dopravního systému EU za cca
4,5 mld. EUR. To vytváří možnosti pro účast
českých společností v těchto projektech především na úrovni subdodavatele. Další možnosti
jsou v rámci předpokládané transformace státní
železnice Ukrzaliznicja (dodávky komponentů,
modernizace lokomotiv apod.) a též při zajištění osobní železniční dopravy mezi západní
Ukrajinou a ČR.
▶▶ Energetický průmysl
Energetika představuje důležitý strategický
sektor, který prochází celou řadou reformních
kroků. Od července 2019 byla na Ukrajině zahájena liberalizace trhu s elektřinou. Tento krok
vyvolává poptávku po systémových řešeních
(elektronické systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu s elektřinou
apod.). Velmi perspektivní je na Ukrajině oblast
energetické efektivity a rozvoj segmentu obnovitelných zdrojů energie. Zajímavá je též modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren. V tomto sektoru lze u některých
projektů získat financování od mezinárodních
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finančních institucí (EIB, EBRD apod.). Aktuální
je v současné době na Ukrajině odborná diskuse
o snížení úrovně „zeleného tarifu“, investice
do zelených technologií zůstávají nadále atraktivní z investičního hlediska.
▶▶ Obranný průmysl
Během posledních několika let probíhá konsolidace tohoto odvětví. Ukrajina má zájem především
o spolupráci v oblasti pasivních sledovacích systémů, dále o spolupráci v oblasti obrněných/obranných dodávek, oprav a modernizace pozemní obrněné techniky, dodávek komunikačních prostředků
a základního vybavení vojáka (uniformy, obuv, balistické ochranné prostředky, výstrojní součásti aj.).
Země v loňském roce projevila zájem také o logistické informační systémy a systémy C2. Během
návštěvy premiéra ČR v Kyjevě v listopadu 2019 byl
z ukrajinské strany zmíněn také zájem o modernizaci leteckých výcvikových kapacit včetně nových
letounů. Předpokládá se česká účast na veletrhu
Arms and Security v říjnu 2020 v Kyjevě.
▶▶ Vodohospodářství a odpadní průmysl
Pozornost je na Ukrajině věnována výstavbě
moderních skládek, závodů na třídění a zpracování
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odpadů a čističek odpadních vod ve vybraných
městech. České společnosti se mohou prosadit
spíše jako subdodavatelé technologií pro ukrajinské generální dodavatele. Aktuálně roste
poptávka po zařízeních k automatizaci výroby.
V tomto sektoru je též lepší dostupnost financování prostřednictvím mezinárodních finančních
institucí (EIB, EBRD apod.).
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Pandemie COVID-19 obrátila větší pozornost
na sektor zdravotnictví a na potřebu jeho dalšího rozvoje. S tím je spojené budování nových
částí nemocnic a jejich vybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi a též poptávka
po zdravotnickém materiálu. Soukromé nemocnice nemusejí zadávat zakázky prostřednictvím
elektronického systému ProZorro a často nakupují přímo od výrobců. Zde existují možnosti
pro české společnosti. Nicméně ty musí mít
na Ukrajině svého zástupce, který se účastní jednání se zástupci nemocnic k nákupům zařízení
a materiálů.

▶▶ Zemědělství a potravinářský průmysl
V Nejvyšší radě (parlamentu) byl v březnu 2020
schválen zákon ke zrušení moratoria na prodej
zemědělské půdy (cca 42 mil. ha půdy). Moratorium
bude zrušeno od poloviny roku 2021.
Otázka prodeje půdy cizincům bude dořešena formou referenda (s tím, že již platí zákaz prodeje půdy
cizincům v oblastech blíže než 50 km od státní hranice Ukrajiny). Zrušení moratoria povede k nasměrování investic do nákupu zemědělské půdy a ke zpomalení investic do dalších segmentů v zemědělství.
Z druhé strany pandemie koronaviru zasáhla sektor
zemědělství na Ukrajině minimálně. Nadále tak existují dobré exportní příležitosti u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií,
u energetického zařízení na biomasu (zemědělské
odpady), u potravin v oblasti zdravé výživy a různých delikates (sušené maso, sýry).

Velvyslanectví ČR v Kyjevě
e-mail: commerce_kiev@mzv.cz
www.mzv.cz/kiev
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Velká Británie

N

a jaře 2020 se Británie zařadila po bok zemí nejvíce zasažených pandemií koronaviru SARS CoV-2;
na počátku června země registrovala 2. nejvyšší počet osob zesnulých na COVID-19 na světě po USA
a přijatá opatření proti koronaviru zásadně zpomalila britskou ekonomiku. S vysokou pravděpodobností
pandemie způsobí největší průměrné roční zpomalení britského hospodářství za poslední přinejmenším
dekády. V současné době patří k nejpostiženějším sektorům: ubytování a stravování, letecká doprava,
automobilový sektor, vzdělávání, výrobní průmysl, maloobchod a stavebnictví. Ekonomické dopady
pandemie se přitom projeví zejména v nízké produktivitě a omezení pracovních hodin, snížení investic
a spotřebitelských výdajů, nižších dodávkách ze zahraničí, nižším exportu a snížené ochotě riskovat.
Vzroste státní dluh, ve fiskálním roce 2020–2021 cca o 200 mld. GBP na 95% HDP. Další zpomalení
ekonomiky může přinést nedosažení obchodní dohody s EU a přechod na obchod dle pravidel a sazeb WTO
po konci stávajícího přechodného období od 1. 1. 2021. Očekává se, že vláda masivně podpoří ekonomiku
prostřednictvím investic především do zdravotnictví, infrastruktury, energetiky, a to i za cenu navýšení
státního dluhu (nízká cena na obsluhu dluhu, vláda si navíc půjčuje ve vlastní měně).
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Britská vládní reakce na podporu hospodářství v době pandemie čítá balíček opatření na podporu
ekonomiky a zmírnění dopadů koronaviru ve výši 30 mld. GBP zaměřených na veřejné zdravotnictví,
občany, OSVČ a firmy. Podpora je zaměřena na firmy napříč sektory, například zdravotnictví získá
14,5 mld. GBP a 3,5 mld. GBP bylo alokováno na udržení provozu železniční dopravy, a další programy jsou
určeny pro ostatní sektory ekonomiky. Vláda také platí 80 % mezd pracovníků, které firmy nechaly doma,
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ale nepropustily je (cca 8,5 mil. osob); od června musejí firmy schéma spolufinancovat, a to až do konce
října, kdy program končí. Vláda dále kompenzuje až 80 % průměrných ušlých příjmů OSVČ. Nad tento
rámec je k dispozici na překlenovací půjčky firmám 330 mld. GBP (15 % HDP země). Britská centrální
banka Bank of England snížila základní sazbu z 0,75 % na současných 0,10 %, a uvolnila pravidla pro
banky k poskytování půjček.

©©

Post-COVID-19 příležitosti
pro české exportéry

▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Roste poptávka po řešeních podporujících fyzické
rozestupy (social distancing) ve veřejných prostorách, v dopravních prostředcích, ale i na pracovištích či v restauracích atd. Vláda přislíbila balíček
2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze, které
budou nyní „centrem vládní dopravní politiky“.
Připravuje „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku
a zvýšit chůzi. První etapa v hodnotě 250 mil. GBP
čítá řadu urgentních opatření, která zajistí bezpečnější jízdu na kole a chůzi včetně jízdních
pruhů pro kola, širších chodníků a ulic pouze pro
cyklisty. Vláda také poskytne poradenství městským radám. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech.
Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice
pro elektrické automobily na ulicích a na urychlenou opravu silnic. Například Londýn i Manchester
plánují úpravy veřejného prostoru za účelem
zachování fyzických rozestupů, včetně rozšíření
chodníků a podpory cyklistiky. Také skotská vláda
nabízí městským radám ve Skotsku 10 mil. liber,
aby mohly přebudovat nové širší „pop-up“ chodníky a cyklostezky, které podpoří fyzické rozestupy
a ochrání chodce, běžce a cyklisty před motoristy.
Nad rámec podpory cyklistiky však budou
pokračovat také největší infrastrukturní projekty,
od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – již v průběhu koronavirové
krize například vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie, tzv. projekt

HS2. Více informací o projektu HS2 je k dispozici
na stránkách velvyslanectví. Pokračovat bude
také obnova a výstavba silniční sítě.
▶▶ Energetický průmysl
Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky
budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy –
platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské
ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku
2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků
má do roku 2030 ukončit provoz 7. Do roku 2030
tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu
britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát
jádro a obnovitelné zdroje, ukládání energie,
úspory energie, elektromobilita a chytrá energetická řešení. Podrobněji na webu velvyslanectví
ČR v Londýně.
JADERNÁ ENERGETIKA
Přijatá vládní sektorová dohoda pro jaderný sektor má zabezpečit cenovou konkurenceschopnost jaderné energetiky s ostatními nízkouhlíkovými technologiemi. Dohoda stanovuje čtyři cíle
do roku 2030: 30% snížení nákladů na výstavbu
nových projektů, 20% snížení nákladů na následnou likvidaci zařízení a odpadu v porovnání se
současnými odhady, 40 % více žen v jaderném
sektoru a získání domácích a mezinárodních kontraktů ve výši 2 mld. liber.
V rámci sektorové dohody podporuje britská
vláda rovněž pokročilé nukleární technologie
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(investice ve výši 56 milionů liber), které byly
dříve známé pod termínem „malé modulární
reaktory“ (SMRs). Podporuje také vývoj pokročilých modulárních reaktorů 4. generace, které
mohou být potenciálně důležitým krokem pro
snížení provozních nákladů. Pokud jde o nové
jaderné zdroje, plánováno jich bylo až 6 (Hinkley
Point C, Sizewell, Oldbury, Bradwell, Moorside
a Wylfa). Ovšem v roce 2019, po šesti letech příprav, byly projekty Moorside, Wylfa a Oldbury
pozastaveny. Zatím jistý je tak jen vznik dvou
reaktorů Hinkley Point C (francouzská EDF a čínská CGN – China General Nuclear Power Group),
výstavba již běží a probíhají tendry na dodávky,
přičemž první elektřina by měla být generována
nejdříve v roce 2026.
Ve fázi konzultace se nachází projekt firmy EDF
Energy na výstavbu bloku C jaderné eletrárny
Sizewell se dvěma reaktory o celkovém výkonu
3,2 GW. EDF aktuálně otevřela registrace pro svůj
dodavatelský řetězec a připravuje se na zahájení
výstavby v roce 2022, při níž chce vycházet ze
zkušeností s Hinkley Point C. Další projekt CNG
na výstavbu jaderné elektrárny Bradwell B se připravuje v Maldonu v Essexu. Naopak dvě japonské společnosti své jaderné projekty v UK zrušily – Horizon Nuclear Power, vlastněná Hitachi,
na začátku roku 2019 stopla přípravy projektu
výstavby nové jaderné elektrárny Wylfa a v roce
2018 vycouvala z účasti na projektu jaderného
zdroje Oldbury a společnost Toshiba v roce
2018 rovněž vycouvala ze svého projektu zdroje
Moorside. Jediným zájemcem o pokračující investování do britského jádra je tak Čína.
Krize několika projektů rozvoje jaderné energetiky tak staví Británii před otázku, zda bude
do jádra investovat přímo stát, nebo bude spoléhat na čínské investice, nebo bude země vyrábět
více energie z fosilních paliv, či více rozvíjet obnovitelné zdroje. V roce 2020 je proto očekávána
revize britské energetické strategie. V oblasti
energetiky se tak v každém případě dá očekávat
mnoho příležitostí ve výstavbě nových zařízení,
zejména obnovitelných zdrojů, ale také při vyřazování starých zařízení (decommissioning) a v programech na nakládání s jaderným odpadem. Úřad
pro vyřazování jaderných zařízení z provozu (NDA)
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v současné době eviduje 15 závodů, které mají být
vyřazeny do roku 2035.
OBNOVITELNÉ ZDROJE, UKLÁDÁNÍ ENERGIE
Aktuálně představuje energie z větru, vln, vody,
biomasy a ze slunce již 37 % elektřiny generované
v Británii; podíl elektřiny z větru tvořil v roce 2019
celých 20 % a dále rostl. Sektorová dohoda pro
rozvoj větrných elektráren přináší vedle finanční
podpory také cíl, aby z větru pocházela třetina
elektřiny (až 30 GW) do roku 2030. V současnosti
jsou podporovány podmořské průzkumy i implementace umělé inteligence na řízení větrných turbín. The Crown Estate a Crown Estate Scotland
spustily v roce 2019 pronájem mořského dna, kde
by měly na přelomu 20. a 30. let 21. století vyrůst
nové offshore větrné projekty. Důležitou součástí
sektoru jsou také pravidelné aukce v rámci schématu „Contracts for Difference“. Poslední aukce
na výkup elektřiny z nových offshore větrných
elektráren v roce 2019 přinesla rekordně nízkou cenu zhruba 39,65 GBP/MWh (tj. méně než
50 % ceny v roce 2015; pro srovnání, nový jaderný
blok Hinkley Point C bude dodávat za garantovanou cenu 92,50 GBP/MWh).
Vládní podpora obnovitelných zdrojů (výkupní
tarify) byla již ukončena pro fotovoltaické panely
a pro ostatní obnovitelné zdroje bude dále snižována ruku v ruce s tím, jak se tento energetický
sektor stává konkurenceschopným i bez finanční
podpory.
Největším současným offshore projektem je
Dogger Bank Wind Farms. Dvě farmy, Creyke
Beck A, Creyke Beck B a Teesside A má na starost
joint venture firem SSE Renewables a Equinor
a projektový tým pořádá nepravidelně schůzky se
společnostmi, které by mohly přispět k realizaci
projektu. Další větrnou farmu připravuje Innogy
pod názvem Sofia Offshore Wind Farm a nabízí
možnost registrací do dodavatelského řetězce.
Ústup od stabilního uhlí přináší také nové požadavky na síť, bude potřeba zčtyřnásobit kapacitu
úložišť. Provozovatel National Grid odhaduje, že
bude potřeba úložiště o velikosti 1,3 GW, ekvivalent jaderné elektrárny Sizewell. Vláda proto prostřednictvím fondu „Výzva průmyslové strategie“
podporuje výzkum technologií nové generace
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baterií. Zároveň bude také poptávka po centralizovaných systémech propojujících elektrárny
s továrnami a dalších technologiích k udržení
stability elektrické sítě. Jelikož až 30 % všech
emisí uhlíku v zemi má na svědomí vytápění
budov, vláda také plánuje zakázat od roku 2025
využívání fosilních zdrojů pro vytápění nových
obytných domů (tj. včetně kotlů na zemní plyn!),
což skýtá příležitosti pro dodavatele alternativních řešení.
Vláda zvažuje k vytápění domácností například
i vodík. Britský trh je také otevřen inovativním
a experimentálním technologiím výroby energie z odpadu (například technologie typu ORC
na nízkotepelnou transformaci odpadu na palivo).
Akcent bude kladen rovněž na úsporná energetická/tepelná/chladicí řešení, například kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, výměníky tepla
či úspornou chladicí techniku.
Příležitosti pro dodávky českých systémů
i komponentů tedy představují například jak
specializované strojírenské dodávky, tak ucelená
řešení, baterie, články, měniče, střídače a kabely;
dále zejména komponenty pro energetickou
dimenzi tzv. smart energy, včetně smart homes
a smart cities. Příležitost by také mohla být pro
přečerpávací vodní elektrárny sloužící k vykrývání energetických špiček.

vláda hodlá zajistit takový rozvoj infrastruktury,
aby každá domácnost měla možnost gigabitového
širokopásmového připojení kabelem do roku 2025.
Aktuálně takovou možnost mají 4 mil. domácností a dalších 26 mil. stále potřebuje modernizaci
připojení (v současné době je optikou připojeno
pouze 13 % všech nemovitostí v zemi, ve srovnání se 62 % ve Španělsku, 22 % v Mexiku či
81 % v Jižní Koreji). Vláda v současné době přislíbila 5 mld. GBP, aby umožnila venkovským oblastem rychlé připojení optickým vláknem.
Rovněž ve finančním sektoru budou hrát inovace zásadní roli, zejména v oblastech finanční
inkluze, financování malých a středních podniků
a digitální transformace sektoru finančních služeb. Inovace v tomto sektoru také budou moci
těžit ze státní podpory, vytvořen již například byl
fond ve výši 1,25 mld. GBP. Balíček zahrnuje investiční fond Future Fund ve výši 500 mil. GBP pro
společnosti s vysokým růstem zasažené krizí.
IT řešení přijdou ke slovu také při nastavování
nové podoby dopravního systému v kontextu pandemie COVID-19: Ministr dopravy se již sešel s firmami Google, Microsoft a Citymapper s cílem analyzovat dostupná data a vyvinout aplikace, které
pomohou veřejnosti ukázat zatížení cestovní sítě
v reálném čase.
▶▶ Z
 ábava a volný čas
(krátkodobě, pro rok 2020)

▶▶ ICT
Již v akutní fázi pandemie byla obrovská poptávka
po digitálních a on-line řešeních umožňujících
zajistit služby při zachování fyzických rozestupů,
ale i například distanční fungování pracovních
týmů (home offices). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování v době krize dramaticky
narostlo a služby typu Amazon využívá i stát
pro realizaci svých dodávek, například testů.
Poptávka bude vzrůstat jak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou
a virtuální realitu, digitální marketing a EdTech,
tak po fyzické infrastruktuře pro internetové
připojení. Příležitosti budou tedy mj. v inovativních, interaktivních, personalizovaných, na umělé
inteligenci založených řešeních pro e-commerce.
Pokud jde o fyzickou infrastrukturu pro připojení,

V souvislosti s omezením pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní
nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola,
elektrokola, elektro/koloběžky, domácí posilovny,
trampolíny a sportovní pomůcky), produktech pro
kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Již těsně před koronavirovou pandemií patřil zdravotní sektor (Národní zdravotní služba, NHS),
k deklarovaným prioritám vlády. NHS nutně potřebuje realizovat projekty obnovy řady nemocnic,
a to jak stavební, tak především přístrojové, jelikož deficit údržbových prací na nemocnicích čítá
zhruba 6,5 mld. GBP. Plánované práce zahrnují
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výstavbu až 40 nových nemocnic, nemocničních
oddělení, jednotek intenzivní péče a operačních
sálů, zlepšení nedostačujícího vybavení psychiatrických klinik, obnovu zastaralé počítačové
infrastruktury, modernizaci a doplnění vybavení
(britské nemocnice mají v přepočtu na jednoho
obyvatele méně vybavení ve srovnání se zeměmi
OECD, například 3× menší podíl přístrojů na magnetickou rezonanci či výpočetní tomografii,
než má Německo). Již v roce 2019 britská vláda
oznámila, že vymezí dodatečných 1,8 mld. GBP
k výstavbě, údržbě a nákupu nového vybavení
pro NHS v Anglii, zejména magnetických rezonancí, počítačových tomografů a mamografů.
(Poznámka: Skotsko, Wales a Severní Irsko mají
vlastní zdravotní systémy, které mají obdržet
vlastní rozpočty, trend je však podobný.)
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Připraven je také plán na modernizaci diagnostiky rakovinových onemocnění v podobě
financování 300 nových diagnostických zařízení
v 78 nemocnicích napříč Anglií. Čelíce koronavirové krizi pak vláda na jaře 2020 alokovala další
balíček ve výši 6,6 mld. GBP na podporu NHS,
která je zaměřena na zajištění nemocničních
lůžek, nákup plicních ventilátorů, diagnostických
testů a ochranných prostředků pro zaměstnance
NHS, ale i na výzkum vakcíny proti COVID-19.
Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Velvyslanectví ČR v Londýně
e-mail: london@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/london

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

