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Ukrajina se stále hledá

Vážení čtenáři!
Před deseti lety, 7. května 2009, se v Praze sešel neformální summit Evropské unie. Vrcholná schůzka vešla do historie dvěma momenty: jednání vedl,
z pozice lídra předsedající země v Radě unie, sesazený premiér Mirek Topolánek. V uvedený den mu zbývaly do konce v úřadě už jen hodiny. A za druhé, narodilo se Východní partnerství, nová evropská politika s partnery
na východ od EU. Za hlavní úkol si předsevzalo větší bezpečnost a silnější
hospodářskou spolupráci. Tato iniciativa, do níž se zapojily Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, přetrvala dodnes.
Událostem navzdory. Co stát, to kapitola sama pro sebe. Deset roků,
které uplynuly od pražského křestu, dalo zabrat jednotlivým aktérům,
podobně jako EU. Obecně si stačí připomenout hospodářskou a finanční
krizi, jednotlivě pak politické a ekonomické turbulence, jimiž prošly především Ukrajina, Moldavsko a Gruzie.
V současnosti představuje oblast východní Evropy a jižního Kavkazu
trh s více než 70 miliony obyvatel. Spolupráce je bilaterální a multilaterální. První zahrnuje setkávání představitelů šesti států s jejich protějšky
v Bruselu, druhá spočívá v asociačních a jiných rámcových dohodách,
ve vízovém režimu a v liberalizaci mezi zeměmi z obou táborů.
Česká republika s výrazně exportně orientovanou ekonomikou se
tohoto procesu aktivně účastní. Má na čem stavět a co nabízet. „Toto
partnerství je dáno společnou historií z dob Sovětského svazu. Země
postsovětského prostoru představují nadále významné obchodně ekonomické partnery České republiky,” zdůrazňuje Vladimír Bärtl, náměstek
ministryně průmyslu a obchodu, jehož Sekce EU a zahraničního obchodu
pozvala na narozeniny Východního partnerství domácí politiky, reprezentanty EU a delegáty východních zemí.
Speciál, který držíte v ruce, se věnuje především byznysové stránce
celého projektu. Nabízí statistiky vzájemného obchodu, rozebírá perspektivní obory pro vývozce, popisuje silné a rizikové stránky v oblasti.
Vysvětluje práci státní pojišťovny EGAP, u níž se exportéři chrání před
prvky nejistoty při expanzi. Analyzuje hospodářské vazby a popisuje
výměnu zboží s Českem. Aktualizovaná data a celistvost záběru, který
nabízíme, jsou unikátní. Věříme, že pro exportéry a odbornou veřejnost
budou tyto informace přínosem.
Igor Záruba
manažer speciálních projektů ČTK

EVROPA STAVÍ MOSTY. UŽ 10 LET. Speciální příloha. Vydala ČTK v PR servisu Protext, Opletalova 5, 111 44 Praha 1.
Vedoucí projektu Jaroslav Kábele, editor Igor Záruba. Zlom aper-grafika.cz, infografika Zdeněk Rusek/ČTK. Foto Fotobanka ČTK, MPO, EGAP.
Kontakt: www.protext.cz, protext@ctk.cz.
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Východní partnerství je šest
individualit s velkou společnou
perspektivou
Do států Východního partnerství dodáváme převážně zboží s vyšší přidanou hodnotou, Česká republika je v tomto regionu také významným
investorem. Celou oblast stále více vnímáme jako strategickou alternativu pro naše firmy, které se dříve orientovaly zejména na Rusko, vypočítává Vladimír Bärtl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro
Evropskou unii a zahraniční obchod.
Státy Východního partnerství, jmenovitě Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko,
Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, vždy představovaly tradiční obchodně ekonomické
partnery České republiky.
Platí to pořád?
Toto partnerství je dáno společnou historií z dob Sovětského
svazu. Přestože od jeho pádu
nás dělí již více než 25 let,
země postsovětského prostoru
představují nadále významné
obchodně ekonomické partnery
České republiky. A to nejen
s ohledem na sdílené historické
zkušenosti, ale také kvůli jazykové a geografické blízkosti.
Roli hraje i mnohdy podobná
struktura ekonomiky nebo obchodní komplementarita.
Jaká je úloha Evropské unie,
která Východní partnerství
v roce 2009, za českého
předsednictví v Radě EU, vytvořila? A jaká role připadá
v tomto projektu členským
zemím EU?
Východní partnerství má za cíl
podpořit ekonomickou a politickou integraci mezi Evropskou unií a vybranými zeměmi.
Iniciativa vychází ze současných bilaterálních vztahů unie
s partnerskými zeměmi, které
jsou dány bilaterální spoluprací
(například vyjednáním asociačních dohod, jejichž součástí jsou
prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu) a spoluprací na multilaterální úrovni
(v podobě diskuzního fóra).
Asociační dohody jsou ve sdílené kompetenci EU a jejích
členských států. Česká repub-
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lika je tak spolu s ostatními
zapojena do vyjednávání a následné implementace dohod. Je
informována o výsledcích práce
jednotlivých výborů, které řeší
konkrétní otázky spojené s těmito dohodami.
Zároveň pokračujeme v podpoře našich českých obchodně ekonomických zájmů vůči
jednotlivým státům Východního
partnerství. Ty představují
jedinečný region, se všemi šesti
zeměmi pravidelně a efektivně fungují mezivládní komise.

Usilujeme o podporu projektů
a investičních záměrů, o sdílení
informací obchodně ekonomického charakteru a o sbližování
těchto ekonomik s unií.
Za oněch deset let, které si
od vzniku tohoto projektu
připomínáme, prošly partnerské postsovětské státy
jistým vývojem. Kde byly
tyto peripetie nejsložitější?
Je potřeba si uvědomit, že
po rozpadu „sovětského impéria“ v roce 1991 nastoupila

většina bývalých svazových
republik cestu k tržnímu hospodářství a restrukturalizaci
svých ekonomických systémů.
To vedlo k prudkému poklesu ekonomiky, hrubý domácí
produkt (HDP) těchto zemí se
v letech 1990 až 1995 propadl
o více než 40 procent. Dramaticky dolů šly výdaje na zdravotnictví, školství a další sociální programy, výrazně narostla
míra chudoby.
Po roce 1995 se situace
začala měnit k lepšímu, zhruba
o deset let později už na tom
byla většina zemí z hlediska
HDP lépe než v roce 1991.
Stabilizaci těchto států ovlivnilo kromě globálních a regionálních krizí rovněž období,
kdy se některé z nich rozhodly
jít vlastní, na Rusku nezávislou
cestou, a připojily se k Východnímu partnerství. Do této
doby bylo Rusko jednoznačně
nejdůležitějším obchodním

ství velmi úzce spolupracují
s EU, a státy bez těchto dohod,
které buď více inklinují ke spolupráci s Ruskem (Arménie,
Bělorusko), anebo k tzv. multivektorové zahraniční a obchodní politice (Ázerbájdžán).
Tím, co všech šest států
spojuje, je potřeba modernizovat ekonomiku, potenciál
nenasyceného trhu a jazyková
blízkost, stejně jako politická
nestabilita a slabé podnikatelské prostředí.

Vladimír Bärtl
Narodil se v Liberci, maturoval na SPŠ stavební v Liberci a v roce 1988
promoval na ČVUT, obor Geodézie a kartografie. V roce 1992 získával
odborné zkušenosti ke geografickým informačním systémům v Paříži.
V roce 1994 spoluzakládal firmu HOUDEK s.r.o. se zaměřením na metrologii a transfer technologií. V roce 1999 nastoupil na ministerstvo
zahraničních věcí, v letech 2000—2004 pracoval na ZÚ Ottawa. V letech
2004—2006 působil na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) jako
poradce náměstka. V dalších letech vyměnil Prahu za zastupitelský
úřad v Paříži. Po návratu se ve firmě BCM Control věnoval marketingu,
zavedení systému jakosti a dalším komerčním projektům. Souběžně
s tím vykonával na MPO funkci zmocněnce ministra pro mezinárodně
obchodní konkurenceschopnost a prosazování českých obchodních
zájmů v zahraničí. V současnosti zastává ve druhém funkčním období
post náměstka ministryně průmyslu a obchodu, řídí sekci Evropské unie
a zahraničního obchodu.

partnerem celé šestice a jedním
z největších investorů. Arménie a Bělorusko se víceméně
rozhodly zůstat Rusku nablízku,
Moldavsko, Gruzie a Ukrajina
musí dodnes čelit různým překážkám ze strany bývalého největšího obchodního partnera.

Na jednání v Bruselu. Náměstek Vladimír Bärtl je pravidelným návštěvníkem v ústředí EU.

Jak vnímá tyto odlišnosti EU
a její členové?
Mezi těmito zeměmi jsou patrné
značné rozdíly v ekonomickém
a politickém vývoji, liší se také
jejich chování v obchodně ekonomické oblasti k České republice, potažmo k celé unii. A naopak, různý je i přístup českých
podnikatelů k těmto státům.

Odlišnosti můžeme vnímat
z několika pohledů. Jedním je
geografické rozdělení na státy
východní Evropy (Bělorusko,
Ukrajina, Moldavsko) a jižního
Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie), v tomto případě
hovoříme o kulturních a jazykových rozdílech.
Z pohledu síly ekonomiky
máme na jedné straně Arménii
s Moldavskem a na druhé Bělorusko, Ukrajinu. Někde mezi
nimi jsou Ázerbájdžán a Gruzie.
Jisté dělení přinese i fakt,
že jsou země s asociačními
dohodami a obchodní úmluvou
DCFTA (Moldavsko, Ukrajina,
Gruzie), které v rámci partner-

Sjednocujícím trendem v zahraničním obchodě s členy
Východního partnerství
může být také větší přítomnost vývozů zboží z EU
s vyšší přidanou hodnotou.
Je tomu tak?
Ano, takovým jazykem hovoří
dostupné statistiky. Dá se říci,
že směrem na západ většinově
stále fungujeme jako vývozci
subdodávek, kdežto na východ
a zejména do zemí Východního
partnerství dodáváme převážně
zboží s vyšší přidanou hodnotou. Navíc se Česko stává
v tomto regionu významným
investorem. Vzhledem k rozvoji
vztahů mezi EU a zeměmi této
iniciativy, zejména ve vízové oblasti, stoupá i vzájemný obchod
v oblasti služeb.
Kromě toho vnímáme tento
region stále více jako strategickou alternativu pro české
firmy, které se v minulosti orientovaly zejména na Rusko.
Ruská relace je výrazně
negativně ovlivněna sankčním
režimem a protekcionistickou obchodní politikou ruské
vlády, kdežto státy Východního
partnerství se snaží vůči EU
obchodně otevírat.
Co považujete za největší český obchodní úspěch
v tomto regionu?
Na to se nedá jednoznačně
odpovědět. Čeští podnikatelé
jsou na těchto trzích velmi
úspěšní, z největších firem
uveďme ŠKODA AUTO, OHL
ŽS, Hamé či CZ LOKO. Při
nedávné návštěvě ministryně
průmyslu a obchodu v Ázerbájdžánu a Gruzii jsme měli
možnost navštívit v Gruzii
jednu z elektráren společnosti
ENERGO-PRO. Fakt, že tato
společnost pokrývá elektřinou
téměř 80 procent gruzínského
území, může za to, že je Česká
republika druhým největším
investorem v této zemi.

Kde vidíte rezervy, pokud
jde o bilaterální hospodářské vztahy s těmito zeměmi?
Pokud se zaměřím na podnikatelskou sféru, vidím problém
v nedostatečné informovanosti
ohledně výhod, které plynou
pro podnikatele z uzavřených
Asociačních dohod a DCFTA
se státy Východního partnerství. Firmy mnohdy neznají, co
vlastně tyto dohody přinášejí,
jaká opatření se změnila (často
v jejich prospěch), jak to je
se cly. A tento výčet by mohl
dlouho pokračovat.
Jak může být v tomto směru
nápomocno MPO, respektive
vaše sekce?
Ministerstvo se snaží poskytovat podnikatelům veškeré
aktuální informace z těchto
a dalších teritorií, ať už formou
analýz, odborných článků,

Všech šest států
Východního
partnerství
spojuje potřeba
modernizovat
ekonomiku, potenciál
nenasyceného trhu
a jazyková blízkost,
stejně jako politická
nestabilita a slabé
podnikatelské
prostředí.

nebo pořádáním bilaterálních
ekonomických konferencí zaměřených na konkrétní region
či vysíláním podnikatelských
misí.
Se všemi šesti státy fungují smíšené nebo mezivládní
komise. Představují jednu
z nejdůležitějších platforem
pro podporu projektů českých
podnikatelských subjektů,
ať jde o vývoz nebo investice
do daného teritoria. Pomáhají při podpoře konkrétních
projektů a pojmenovávají
nové možnosti spolupráce.
Mezivládní orgán je v těchto
zemích považován za důležitou
autoritu. n
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Vývoz do zemí Východního partnerství (v mil. CZK)
Země

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arménie

557

436

532

1518

765

495

544

571

522

868

1601

Ázerbájdžán

1550

1642

1983

3338

2762

3333

2340

2828

2646

2053

1607

Bělorusko

5126

3701

6249

6170

7879

9491

8609

6283

4714

5202

7153

Gruzie

1117

870

1146

1823

2214

1568

1773

1538

1956

1958

2056

Moldavsko
Ukrajina

888

660

869

1020

1187

1164

1218

1155

1185

1542

1753

25 051

14 250

17 875

24 422

33 365

32 368

20 597

15 287

21 749

27 991

33 091
Zdroj: MPO

Dovoz ze zemí Východního partnerství (v mil. CZK)
Země

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

103

23

43

47

43

61

44

54

76

81

100

26 391

12 858

22 877

30 549

32 024

26 883

39 042

25 710

11 755

23 826

26 774

Bělorusko

2253

1341

2058

2560

4344

2434

3326

3884

3241

2822

3634

Gruzie

183

195

220

240

235

425

572

602

552

412

529

Arménie
Ázerbájdžán

2009. Představitelé Evropské unie a šesti postsovětských republik pózují na ustavujícím summitu Východního partnerství, který se konal
7. května v pražském Kongresovém centru.

Východní partnerství přibližuje
šest zemí k Evropské unii
Čeští podnikatelé mohou v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii,
Moldavsku a na Ukrajině stavět na dobrém povědomí o českém zboží,
stejně jako na zeměpisné a kulturní blízkosti.
Státy Východního partnerství
představují tradiční obchodně
ekonomické partnery České
republiky. V roce 1984 směřovala
do států bývalého Sovětského
svazu 64 procenta exportu
tehdejšího Československa.
Od té doby význam těchto trhů
poklesl, avšak i nyní představují
tyto země významného partnera
ve vládní strategii diverzifikace
exportu mimo země Evropské
unie. V těchto zemích mohou
čeští podnikatelé stále stavět
na dobrém povědomí o českém

zboží stejně jako na geografické
a kulturní blízkosti.
Mezi hlavní sjednocující
trendy v zahraničním obchodě
ve členských státech Východního partnerství je možné řadit

především skutečnost, že je zde
vyšší přítomnost vývozů zboží
s vysokou přidanou hodnotou.
České firmy často vystupují
jako generální dodavatel nebo
dodávají různé průmyslové

nebo zemědělské komplexy
na klíč. České subjekty jsou
v regionu rovněž významnými
přímými i nepřímými investory.

Moldavsko
Ukrajina

2018

396

189

199

269

406

611

838

860

844

822

1210

19 324

11 088

20 797

24 804

22 133

23 520

23 933

20 682

19 927

23 010

25 858
Zdroj: MPO

Obrat obchodní výměny se zeměmi Východního partnerství (v mil. CZK)
Země

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

660

458

574

1565

808

555

588

625

597

949

1701

27 941

14 450

24 860

33 887

34 785

30 216

41 382

28 538

14 402

25 829

28 381

Bělorusko

7378

5042

8308

8770

12 223

11 925

11 935

10 167

7955

8024

10 786

Gruzie

1230

1065

1366

2062

2449

1999

2345

2140

2509

2373

2585

Arménie
Ázerbájdžán

Moldavsko
Ukrajina

2018

1284

849

1068

1289

1592

1775

2056

2014

2030

2364

2963

44 376

25 338

38 672

49 226

55 623

55 888

44 530

35 969

41 684

51 007

58 949

příležitosti, ale podmiňuje to
větší angažovanost státních
institucí při „otevírání dveří“
podnikatelům. Z tohoto trendu
vybočuje Gruzie, která se
umisťuje na předních příčkách
rankingu Doing Business.
Dalším významným trendem
je proces ekonomické konvergence účastnických států
k tržnímu prostředí EU. Jde
o celkové přiblížení legislativních rámců, podnikatelského
prostředí či spotřebitelských
návyků. Jednotlivé země se
tak krok za krokem zapojují
do vnitřního trhu unie.

Export táhnou stroje
Nejčastějšími položkami českého vývozu do těchto zemí jsou
stroje a dopravní prostředky,
dále průmyslové a spotřební
zboží, tržní výrobky podle materiálu, chemikálie, potraviny
a živá zvířata. V českém vývozu
převládají osobní a nákladní automobily, významnou roli hraje
letecký sektor nebo odvětví dopravní infrastruktury. Své místo
mají také tradiční potravinářské
výrobky na čele s pivem a jinými nápoji na sladové bázi. n

Zdroj: MPO

Krok za krokem
Důležitým trendem, který státy
partnerství spojuje, je nižší
kvalita podnikatelského prostředí ve srovnání se západní
Evropou. To neznamená, že by
v oblasti nebyly podnikatelské

Vývoz strojů a dopravních prostředků (stat. hodnota v tis. CZK, 2018)
Země

Hodnota

Země

Hodnota

Arménie

1 177 458

Gruzie

1 293 364

Ázerbájdžán

519 245

Moldavsko

1 098 377

Bělorusko

5 140 566

Ukrajina

20 677 513
Zdroj: MPO

2014. Prezident Miloš Zeman (uprostřed) zahájil 24. dubna v Praze
plenární zasedání summitu Východního partnerství.

2017. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker přichází 24. listopadu
na vrcholnou schůzku EU a postsovětských států v belgické metropoli.

Co je Východní partnerství
Východní partnerství je projekt iniciovaný
Evropskou unií v roce 2009 v rámci evropské
politiky sousedství. Jeho cílem je těsnější
spolupráce unie se šesti státy východní
Evropy a Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).
Cílem východního rozměru v rámci Evropské
politiky sousedství je dosáhnout významného prohloubení vztahů těchto zemí s unií.
Východní partnerství je odpovědí na zájem
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výše uvedených šesti států vybudovat užší
vztahy s EU.
Základním kamenem Východního partnerství je vytvoření podmínek pro politické sblížení a další hospodářskou integraci mezi EU
a jejími šesti partnerskými zeměmi.
Východní partnerství má dvě dimenze – bilaterální a multilaterální. V rámci bilaterálního
rozměru Evropská unie jedná s některými
zeměmi Východního partnerství o Asociačních

dohodách (dohodách o přidružení), o prohloubených a komplexních zónách volného
obchodu (DCFTA) či o dohodách o posíleném
partnerství a spolupráci. Asociační dohody
mají za úkol přinést kromě prohloubení politického a sektorového dialogu s EU právní
závazek dané země pracovat na reformách
a přiblížení národní a evropské legislativy.
Posílena by měla být též spolupráce v oblasti
zahraniční a bezpečnostní politiky. DCFTA by

měly odstranit většinu omezení vzájemného
obchodu.
V některých zemích nastal rovněž pokrok
ve vízové oblasti, konkrétně prostřednictvím
jednání o vízové facilitaci (zjednodušení vízového režimu s unií), případně v dialogu o vízové liberalizaci, tedy v krocích směrem k bezvízovému styku s unií. Největšího posunu
v této oblasti dosáhlo prozatím Moldavsko,
Gruzie a následně i Ukrajina.

Multilaterální spolupráce probíhá v rámci
čtyř tematických platforem, které zahrnují tematické panely a pod nimiž se realizuje několik
vlajkových iniciativ:
○ Platforma 1 (Demokracie, dobré vládnutí
a stabilita);
○ Platforma 2 (Hospodářská integrace
a sbližování s politikami EU);
○ Platforma 3 (Energetická bezpečnost);
○ Platforma 4 (Kontakty mezi lidmi).

Součástí multilaterální dimenze je mimo
jiné obchodní panel, který byl po několika
letech obnoven v roce 2017. Tento panel
funguje na expertním základě. Jeho cílem je
dosáhnout pokroku ve vytváření ekonomické
zóny a sblížení s trhem EU, sdílet zkušenosti
a osvědčené postupy mezi zeměmi, pomáhat
zlepšit podmínky pro obchod a investice v regionu a zlepšit hospodářskou spolupráci mezi
EU a zúčastněnými zeměmi.
DUBEN 2019
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Dohody s EU ruší cla a kvóty
Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu, do níž se zatím
zapojily Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, nabízí celou řadu nových
exportních příležitostí.
Stěžejní dohodu pro rámec
preferenčních ekonomických
vztahů představuje pro země
Východního partnerství Prohloubená a komplexní zóna
volného obchodu (Deep and
Comprehensive Free Trade
Area, zkratka DCFTA). Představuje zónu volného obchodu vytvořenou mezi Evropskou unií
a zatím třemi státy Východního
partnerství, které ratifikovaly
Asociační dohodu s EU. Jsou to
Gruzie, Moldavsko a Ukrajina,
přičemž první uvedená země
zastupuje region jižního Kavkazu, kdežto obě další náleží
do regionu východní Evropy.
Úkolem DCFTA je postupné
sbližování jejich trhů s trhem
EU a hlubší hospodářská spolupráce a integrace s EU cestou
postupného odstraňování cel
a kvót, harmonizace legislativy s dopadem na obchod
a přibližování jejich ekonomik
standardům EU. DCFTA pokrývá všechny podstatné oblasti
vzájemného obchodu.
Prohloubená a komplexní
zóna volného obchodu umožňuje asociovaným státům čtyři

Česká republika
– pět nejdůležitějších
vývozních komodit
do zemí s DCFTA

 troje a dopravní
S
prostředky
Polotovary a materiály
Průmyslové
a spotřební zboží
Chemikálie
a příbuzné výrobky
Ostatní
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základní svobody: volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu
na jednotném evropském trhu.
Volný pohyb osob je však pouze
v podobě možnosti krátkodo-

13 %
6%
9%

ného trhu, které dosud nejsou
členy Evropského hospodářského prostoru. Tato dohoda
však není jedinou možností,
jak se zeměmi Východního
partnerství spolupracovat.
Arménie uzavřela s unií důležitou Komplexní a posílenou
dohodu o partnerství, která
obsahuje spolupráci v oblasti
obchodu, ale neupravuje výši

 troje a dopravní
S
prostředky
Polotovary a materiály
P
 růmyslové
a spotřební zboží
C
 hemikálie
a příbuzné výrobky
Ostatní

59 %
10 %
12 %
15 %
3%

Podíl nejdůležitějších
vývozních komodit České
republiky na celkovém
vývozu do Moldavska

 troje a dopravní
S
prostředky
Polotovary a materiály
Průmyslové
a spotřební zboží
Chemikálie
a příbuzné výrobky
Ostatní

62 %
13 %
7%
11 %
6%

Podíl nejdůležitějších
vývozních komodit České
republiky na celkovém
vývozu na Ukrajinu

 troje a dopravní
S
prostředky
Polotovary a materiály
P
 růmyslové
a spotřební zboží
C
 hemikálie
a příbuzné výrobky
Ostatní

61 %
12 %
9%
12 %
7%

Zdroj: MPO, 2017, zaokrouhleno

Slabé stránky

- geografická blízkost

- slabé podnikatelské prostředí

- jazyková a kulturní blízkost

- vysoká

administrativní zátěž
a četné překážky při dovozu

Rodinná farma v Moldavsku. Důchodce Vasile Vranceanu ukazuje
králíka, kterého spolu s dalšími chová pro vlastní obživu v obci Sireti.

Ze zemí Východního partnerství
sem patří Bělorusko, Moldavsko
a Ukrajina. Především v posledních letech je patrný trend
postupného poklesu obratu zahraničního obchodu těchto zemí
s Ruskou federací, což vytváří
nový potenciál pro zvyšování objemu exportu ze zemí Evropské
unie do zmíněné oblasti.
Tento vývoj je nejvíce patrný
na Ukrajině, která se snaží
svoji ekonomickou závislost
na Ruské federaci co nejvíce
snížit. Českým firmám se tak
nabízejí zajímavé exportní příležitosti. Překážkou pro vstup
na tyto trhy je částečná ekonomická volatilita těchto zemí,
slabé podnikatelské prostředí
a chabý právní stát.

Region jižního
Kavkazu
Jde o mimořádně zajímavý trh,
jehož význam pro české exportéry v poslední době neustále
roste. Řada z nich už tam úspěšně podniká, ať jde o investice,
zakázky v oblasti rozvoje a budování infrastruktury, dodávky
pro průmysl či prodej spotřebitelských produktů. České firmy
vlastní a provozují elektrárny,
staví nemocnice, dopravní
a energetickou infrastrukturu.
Dodávají dopravní prostředky, medicinální techniku, sklo
i sanitární keramiku. K dostání
jsou datová zařízení vyrobená
v České republice, stejně jako
místní pivo vyráběné v pivovaru

postaveném českou firmou. Češi
mají v této oblasti velmi dobrou
pověst, založenou na zkušenosti
s československými výrobky
a aktuálně posílenou úspěšně
realizovanými obchody a investičními projekty.
Napříč regionem ale nepanují totožné podmínky. Nejen
z obchodně ekonomického
pohledu se jednotlivé země liší.
Překážkou pro vstup na trhy
jižního Kavkazu je ekonomická zranitelnost těchto zemí
provázaná jejich geopolitickým postavením, do značné
míry stále slabé podnikatelské
prostředí a nižší vymahatelnost
práva.

Posun západním
směrem
Uzavření Asociačních dohod
a DCFTA s Moldavskem, Gruzií
a Ukrajinou přeměnilo poměrně významně orientaci těchto
zemí z východu na západ. Největší rozdíl je patrný zejména
u Moldavska, kde se v roce
2013 pohyboval celkový obchod se zeměmi Společenství
nezávislých států (SNS) na 55
procentech a zeměmi EU zhruba na 40 procentech. V roce
2016 se celkový obchod změnil
ve prospěch EU na 65 procent.
Podobně je tomu u Ukrajiny,
přestože její zapojení do mezinárodního obchodu se výrazně
snížilo kvůli vojenskému konfliktu vyvolanému anexí Krymu
v letech 2013–2014.
Bez ohledu na skutečnost, že
EU je hlavním obchodním partnerem zemí Východního partnerství (s výjimkou Běloruska),
setrvává v důležité roli SNS.
Jeho význam je dán historicky
a geografickou blízkostí. n

- politická nestabilita

- Východní partnerství EU

- nedostatečné veřejné financování

- infrastruktura podpory exportu ČR

-n
 edořešené toxické případy
na Ukrajině

- exportní financování ČEB, EGAP

Region východní
Evropy

Čeští naftaři na Ukrajině. Společnost Moravské naftové doly (MND) investovala do nákupu plynových
ložisek na západě země. Na snímku vrtná souprava MD-150.

Silné stránky

-m
 ezivládní konise s Běloruskem,
Moldavskem a Ukrajinou

cel při vzájemném obchodování. Ázerbájdžán podobnou
úmluvu aktuálně sjednává.

Podíl nejdůležitějších
vývozních komodit České
republiky na celkovém
vývozu do Gruzie

57 %
15 %

bých bezvízových návštěv, neboť volný pohyb pracovníků je
určen pouze pro členské státy.
DCFTA je příkladem integrace zemí do Evropského jednot-

Analýza regionu východní Evropa

-p
 rofil české ekonomiky korespondující s potřebami tamních trhů

- z ásahy státu do hospodářské sféry

Příležitosti

Hrozby

- potřeba modernizace ekonomiky

- ekonomická nestabilita

-v
 ývoz výrobků s vysokou přidanou
hodnotou

-p
 olitické hrozby (Krym, východ
Ukrajiny, Podněstří, Gagauzie)

- možnost vývozu investičních celků

- tranzit energetických surovin

- velké nenasycené trhy

-n
 edokonalá exekutivní legislativa
a s tím související obtížná
vymahatelnost práva

-p
 říležitosti v zemědělském sektoru
na Ukrajině a v Moldavsku
- růstový potenciál u všech tří relací
-d
 ohoda DFCTA s Ukrajinou
a Moldavskem

Analýza regionu jižní Kavkaz
Silné stránky

Slabé stránky

- strategická poloha

- slabé podnikatelské prostředí

- tranzitní potenciál

- nedostatečné veřejné financování

- geografická blízkost

- závislost

na mezinárodním
financování

-m
 ezivládní komise s Arménií,
Ázerbájdžánem a Gruzií

- z ásahy státu do hospodářské sféry

-V
 ýchodní partnerství EU
- infrastruktura podpory exportu ČR
- exportní financování ČEB, EGAP
- surovinové bohatství Ázerbájdžánu
- dobré jméno českých výrobků
Příležitosti

Hrozby

- potřeba modernizace ekonomiky

- ekonomická nestabilita

-v
 ývoz výrobků s vysokou přidanou
hodnotou

-p
 olitické hrozby (Náhorní Karabach,
Abcházie, Jižní Osetie)

- možnost vývozu investičních celků

- tranzit energetických surovin

-d
 ůraz na konektivitu Belt and Road
Intitative, TRACECA atd.

- r elativní závislost ČR na importu
ropy z Ázerbájdžánu

- DCFTA s Gruzií, CEPA s Arménií
Zdroj: MPO

Podpora exportu ze strany MPO
Mezivládní či smíšené komise představují jednu z nejdůležitějších
platforem pro podporu projektů českých podnikatelských subjektů,
ať už jde o vývoz nebo investice směřující do daného teritoria. V zemích postsovětského prostoru se nachází také kanceláře agentury
CzechTrade, zřízené MPO. Její síť zahraničních kanceláří poskytuje
českým vývozcům asistenční služby. Mezi další nástroje podpory
exportu patří podpora společných účastí firem na zahraničních výstavách a veletrzích formou českých oficiálních účastí nebo účastí
na akcích CzechTrade. Dále MPO organizuje outgoingové a incomingové mise a spolupracuje na projektech ekonomické diplomacie
(PROPED), které jsou navrhovány společně se zástupci jednotlivých
ZÚ a MPO na ně finančně přispívá.
DUBEN 2019
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Prioritou EGAP jsou
smysluplné projekty
EGAP naplňuje snahu vlády o diverzifikaci českého exportu. Vývozce si
u nás pojišťuje rizika vstupu na zahraniční trhy, objemy poskytnutých
záruk dosahují 40 miliard korun za rok, říká generální ředitel a předseda
představenstva státní pojišťovny Jan Procházka.
Jak byste popsal vaši společnost a její roli v podpoře
českého exportu?
EGAP je státem zcela vlastněná pojišťovna. Pojišťujeme
smysluplné vývozní projekty,
které mají buď delší dobu
splatnosti, anebo se odehrávají v teritoriích, jež jsou o něco
více riziková. Exportér si u nás
pojišťuje prvky nejistoty.
Nejde pouze o primární pojišťování bank, produktové portfolio máme rozděleno zhruba 50
na 50. Pojišťováním úvěrů sledujeme to, aby měly zahraniční
protistrany přístup k levnějším
úvěrům, pokud si kupují český
výrobek nebo službu. Zjednodušeně řečeno, když máte v plánu
postavit v Ázerbájdžánu novou
rafinerii – s příslibem německé
kvality za české ceny –, tak vám
nabídneme desetileté financování třeba za tři procenta roční
úrokové sazby. Pokud byste si
vzal úvěr na tamním trhu, bylo
by to třeba za deset procent.
To je ta první polovina našeho
byznysu.
Druhou činností je, opět
poněkud zjednodušeně, pojišťování faktur. Dám příklad.
Vyvážíte na Ukrajinu, dodáváte jim paštiky, a oni řeknou:
dovezte nám tři kamiony a my
vám to za půl roku zaplatíme.
Otázkou je zda vůbec. Takže
než se pouštět do podobných
riskantních podniků, je lépe
nechat se pojistit. Jak říká Jára
Cimrman: Škody nezjistí, kdo se
pojistí :-). Exportér dostane zaplaceno od nás nebo od banky,
a my si šest měsíců počkáme,
až nám to uhradí odběratel.
Jeho finanční profil si projdeme předem, a když nám tam
něco nebude sedět, tak případ
nepojistíme, nebo hledáme
jiný model. Třeba přes garanci
mateřské firmy. V posledních
letech extrémně roste pojišťování investic v zahraničí, tedy
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nemožnost vyvést dividendy ze
země nebo případné vyvlastnění.
Jak velkou samostatnost
máte v rozhodování, co pojistit a co ne?
Představenstvo má obchodní
vedení, v pojišťovně máme
pojistný výbor a další platformy.
Držíme se bankovního principu minimálně čtyř očí i při
nejmenších obchodech. Hlavní
obchodní rozhodnutí se dělají
na představenstvu. Od určité
velikosti obchodu nebo podle
míry angažovanosti firmy na
daném trhu případ popíšeme

členům naší dozorčí rady, oni se
k němu vyjádří, a až poté o tom
hlasujeme v představenstvu.
Stát má tedy velkou pravomoc
a může projekt zastavit. Nemá
ale to obchodní vedení, které
nese celou odpovědnost. Jinými
slovy, když dělá představenstvo
svou práci dobře, dostane odměnu. Když naopak špatně, přijde
trest. Dříve tomu tak nebylo,
odpovědnosti se přehazovaly.
V kolika zemích působíte,
kde nejvíce?
Hlavní zadání od české vlády je
diverzifikovat vývoz. Na této bázi
sledujeme, kolik děláme obchodů

Na Rusko připadalo v minulosti více než
50 procent našich obchodů. Dnes jsou v čele
Rusko a Ázerbájdžán s 20 procenty objemu.

do jakých zemí. Většinou se
pohybujeme mezi 30 a 40 státy
světa, rekord byl 42 za rok. Loni
to bylo včetně Česka 37 zemí.
Tvrdí se, že nesmíme pojišťovat do EU, ale není to úplně
pravda. Jednotný trh má jisté
výjimky, když jde o dodávky nad dva roky trvání, tyto
obchody dělat můžeme.
Pokud jde o teritoriální podíly, je to poměrně jednoduché.
Kdysi připadalo na Rusko 55
procent objemu, momentálně
má stejně jako Ázerbájdžán
20 procent. U některých dalších států jsme na 15 procentech, takto můžeme postupovat
dál až k jednotkám procent.

ce bohatých věřitelských zemí,
které hledají společný postup
pro řešení těžké splátkové situace chudých a rozvojových
zemí, pozn. red.). Ten zakročí
a platby se obnoví.
Dále často využíváme
spolupráci s jinými bankami,
konkrétně v Africe s francouzskými, které se tam vyznají.
Jak velké jsou odlišnosti
mezi těmito zeměmi?
V Ázerbájdžánu jsme nyní
schopni získat státní garanci.
Řešili jsme s jejich ministerstvem financí dopravní infrastrukturu a telematiku. Máme
vyzkoušený model práce pod
státní zárukou, která je mnohem lepší než záruka bankovní.
V Rusku je to jinak, státní
záruku vám tam nedají nikdy,
avšak začali nám dávat kvazistátní záruky. Spoléhat na jejich
gubernie ideální není, ale zvládáme to třeba na úrovni měst.
Například v případě dodávek
autobusů.
U dopravních podniků je
obecně problém. Většinou
nemají peníze, protože co
do nich stát nalije, hned zase
odteče. S takovou firmou
se nedá plánovat na 15 let.
Musíte proto sázet na to, že
přepravce podrží město, takže
usilujeme o záruky od radnic
nebo se domáháme záruk
u bank. V Rusku je jich asi 300,
a ty největší jsou opravdu silné.
My půjčíme bance peníze, ona
je dá žadateli – a když u něj
nastane problém, dluží nám
banka, ne on. V Bělorusku fungujeme na stejné bázi.

Je region států Východního
partnerství a jejich sousedů
složitý?
Rusko a Ázerbájdžán, kde se
pohybujeme historicky dlouho,
máme dobře ošetřené. Tam
žádné nové nesnáze nejsou.
Hodně pojišťujeme do Běloruska, Gruzie, často Arménie,
docela i Kazachstánu, tam se
rovněž orientujeme. Následují
menší obchody v Kyzgyzstánu,
Uzbekistánu nebo v Lotyšsku,
kde se postupně učíme.
Jak získáváte informace
o teritoriích a tamních poměrech?
Prvořadým tématem je riziková
stránka věci. Máme na to odborníky, specialisty na regiony,
obory a na banky. Děláme si

Jan Procházka
Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od ukončení studia pracoval ve společnosti CYRRUS a.s., kde před příchodem do EGAP zastával funkci hlavního analytika a ředitele pražské pobočky. Byl členem Národní ekonomické
rady vlády, kde mimo jiné vedl skupinu pro Klíčové výkonnostní ukazatele státní správy. Působil i v Legislativní
radě vlády – v Komisi RIA a Nezávislé energetické komisi II (Pačesovy komise II). Je předsedou dozorčí rady státního podniku Budějovický Budvar. Generálním ředitelem EGAP a předsedou představenstva je od konce roku 2012.

Třikrát nula. Na léta 2019–2021 nežádá EGAP od státu ani korunu dotací, s hospodařením chce být v plusu.

ratingy protistran. Spolupracujeme v rámci Týmu Česko
(sdružení státních agentur
a proexportních bank, pozn.
red.), s ambasádami, obchodními rady, místními bankami.
Když děláme v Arménii, víme,
že je tam tamní EGAP. V něm
máme kolegy, s nimiž se známe
z mezinárodních jednání. Těch

se ptáme na vše potřebné, stojí
to na méně formální bázi.
Část informací si také standardně kupujeme. Existují byznysové servery, které s těmito
daty pracují a obchodují. Naši
rizikoví specialisté se na informace podívají a vyhodnotí je.
Jsme nicméně pojišťovna,
a jak známo, pojistné udá-

losti se dějí, sebevětší snaze
navzdory. Uděláme obchod
v Africe, tam vypukne převrat,
povstalci zapálí parlament,
vymění prezidenta a odmítnou
platit dluhy. To je realita, která
se nedá předem předvídat.
Plusem je, že se to dá řešit.
V takové situaci například zasáhne Pařížský klub (organiza-

Dá se tedy říci, že jdete vyšlapanými cestičkami a přizpůsobujete se novým situacím?
V zásadě ano. Máme za sebou
dvacet sedm let existence
a zkušeností. Původní objemy
pojištěného vývozu vyskočily
z pěti miliard na deset, momentálně se pohybují kolem 30, 40
miliard ročně. V minulosti se
staly chyby a český stát musel
vypomáhat dotacemi.
Když jsme nyní vyplňovali formální žádost o dotace
na roky 2019 až 2021, byla tam
třikrát nula. To znamená, že
na tato léta od státu nic nežádáme a s hospodařením plánujeme být v plusu. Za loňský rok
jsme dosáhli po mnoha letech
kladného výsledku. V současné
chvíli se dílčí ukazatele za minulý rok ještě auditují. n
DUBEN 2019
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Pod symbolem.
Turisté sedí na úpatí
hory Malý Ararat. Výhled
na sopečný vulkán se dvěma
vrcholy směřuje od kláštera
Chor Virap v bezprostřední
blízkosti hranice s Tureckem.

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží
Ostatní feroslitiny (ne radioaktivní feroslitiny)

1263

Lihovin, likéry a ostatní alkoholické nápoje

892

Hliník, slitiny hliníku, tvářené

445

Pánské, chlapecké kalhoty, kombinézy, šortky ap.

340

Pánská, chlapecká saka, blejzry

228

Mezi tři nejvýznamnější
obchodní partnery Arménie
patřily v roce 2017 Rusko,
Čína a Švýcarsko, následují
Německo a Bulharsko, Írán,
Gruzie, Turecko, Spojené státy
americké a Spojené arabské
emiráty.

Ve srovnání s rokem 2016
vzrostl obchodní obrat mezi
Ruskem a Arménií o 26,1 procenta, což představovalo více
než 1,7 miliard dolarů. Objem
obchodu s Čínou vzrostl o 33,3
procenta. Během stejného období se obchod se Švýcarskem

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží
Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje vysílání,
přijímání hlasu, dat

20 600

Generátorová soustrojí

7569

Přístroje a zařízení k automatické regulaci a ovládání

6388

Letouny, letadla s mechanickým pohonem, 2000–15 000 kg

4743

Ostatní zařízení k automatizované zpracování dat

2596
Zdroj: 2x MPO

Arménská ekonomika
zvedá hlavu
Český vývoz do hornaté země barevných kovů a peckovitého ovoce
táhnou mobily a generátory, dovozu dominuje železo a likéry.
Arménie se řadí k průmyslově zemědělským státům.
V dobách SSSR bylo tamní
vyspělé hospodářství založeno na exportu strojů, textilu
a spotřebních výrobků. Začátkem 90. let prošel průmysl
obdobím stagnace. Vysokou
míru růstu průmyslové výroby
předvedla Arménie až v letech
2001–2003, tento pozitivní
makroekonomický vývoj byl
přerušen globální finanční
a hospodářskou krizí (tempo
ekonomického růstu se v roce
2009 snížilo o více než 14
procent).
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Poptávka zvenčí,
dluhy uvnitř
Zlepšení hospodářského vývoje
nastalo až v roce 2010, kdy
Arménie vykázala ekonomický
růst ve výši 2,1 procenta. V následujících letech se tempo
růstu zvyšovalo, přičemž nejlepšího výkonu dosáhlo v roce
2012 (7,1 procenta). V letech
2013–2015 se ustálilo na úrovni okolo tří procent.
V roce 2016 dosáhl objem
arménské produkce pouze
mírný růst o 0,2 procenta (10
miliard amerických dolarů). Šlo

o nejnižší tempo od roku 2010.
Velice nízká výkonnost ekonomiky byla způsobena značným
poklesem ve stavebním sektoru
(10,8 procenta) a zemědělství
(5,8 procenta).

V roce 2017 dosáhl růst 7,5
procenta, loni šest procent. Hlavní příčinou aktivizace arménské
ekonomiky není zavádění slibovaných strukturálních a kvalitativních změn, ale spíše prudký
nárůst světových cen mědi, příliv
transferů ze zahraničí a navyšování dluhového zatížení země.
Nejpalčivějším problémem
Arménie je vysoká míra nezaměstnanosti, která se pohybuje
na úrovni 18 procent. Pozitivních výsledků dosahuje země
v oblasti míry inflace a bilance
běžného účtu.
Významnou je těžba barevných
kovů, zejména mědi, olova, zinku,
železné rudy, zlata a stříbra.

V zemi se také zpracovávají diamanty a vyrábějí šperky. Pilířem
ekonomiky je potravinářský průmysl, výroba automobilů, pneumatik a elektromotorů a přesné
strojírenství. Tradiční je textilní
výroba (koberce, pletené zboží
a obuv) a výroba hudebních nástrojů. Vzhledem k hornaté krajině se dá k zemědělství využít jen
46 procent plochy země. Většina
obdělávané půdy leží nad hranicí
1000 metrů nad mořem. Z toho
vyplývá specializace na ovoce
(broskve, meruňky a švestky)
a vína. Arménská vína jsou známá
svou aromatičností. Proslulým je

arménský koňak. K nejslavnějším
značkám patří brandy Ararat,
vyráběná od roku 1887.

Zlato pro Švýcarsko
Objem zahraničního obchodu
Arménie v roce 2018 činil 7,4
miliard dolarů. Ve srovnání
s rokem 2017 vzrostl obrat
zahraničního obchodu o 16,4
procenta. Do zemí SNS směřovalo 30 procent z celkového
obratu. Podíl zemí EU v objemu
zahraničního obchodu Arménie
byl 24,3 procenta, podíl dalších
zemí byl 45,7 procenta.

Vzájemný obchod České republiky a Arménie (v tis. EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

19 771

20 919

19 290

33 170

62 288

Dovoz ČR

1601

1974

2792

3110

3872

Obrat

21 372

22 893

22 082

36 281

66 160

Saldo ČR

18 170

18 945

16 498

30 060

58 417
Zdroj: MPO

Premiéra v Bratislavě. V lednu 2011 přistálo poprvé na Mezinárodním letišti M. R. Štefánika letadlo
společnosti národní dopravce Armavia. ČSA se po čtyřech letech vrátily na pravidelnou linku do Jerevanu
loni v březnu.

zvýšil téměř třikrát kvůli vývozu
zlata.
V roce 2017 přesahoval objem
vývozu 2,24 miliardy dolarů,
v roce 2016 to bylo 1,79 miliardy.
Vývoz se zvýšil o 27,8 procenta,
dovoz o 25,2 procenta. Import
činil 4,18 miliardy dolarů.
Trvá problém negativní
platební bilance země: předloni
se hodnota vývozu zvýšila o 9,7
procenta, zatímco dovozu pouze
o 0,8 procenta. Export podražil
především díky růstu hodnoty
výrobků pocházejících z těžby.
Od listopadu 2017 fungují
vzájemné vztahy mezi Arménií
a Evropskou unií na základě
nově podepsané Dohody o komplexním a posíleném partnerství
(CEPA). Poskytuje široký rámec
pro politickou, ekonomickou
a sektorovou spolupráci mezi
unií a Arménií. V prosinci roku
2017 byla na arménsko-íránské
hranici zřízena zóna volného
obchodu FEZ. n
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Ázerbájdžán je podnikatelským
skokanem roku

Silná vazba
na Itálii

Ropná velmoc, oceněná v indexu Doing Business, je pro Českou republiku strategickým
partnerem. Dovoz jejích fosilních paliv představuje téměř třetinu českého importu.
Ázerbájdžán je ekonomicky
nejsilnějším státem na jižním
Kavkaze s podílem 60 procent
na celkovém HDP a suverénně
nejvyšším exportem. Základ
jeho ekonomiky tvoří ropa
a zemní plyn, které představují
kolem 90 procent veškerého
vývozu země. Česká republika
patří v této oblasti k nejvýznamnějším zahraničním obchodním partnerům. Od roku
2014 tvoří ázerbájdžánská
ropa přes 30 procent celkového
dovozu ropy do Česka (v roce
2017 to bylo 2,4 milionu tun).
Ázerbájdžán je z tohoto důvodu
pro republiku strategickým
obchodním partnerem, což potvrzuje Dohoda o strategickém
partnerství podepsaná prezidenty obou zemí v roce 2015.

Riziko jednostranné
specializace
Většina průmyslových podniků Ázerbájdžánu se nachází
v Baku, Sumgaitu a Ganji. Těžký průmysl se skládá z těžby
a rafinace ropy, hutnictví, těžby
a zpracování hliníku, petrochemie a chemické výroby. Lehký
průmysl sestává z potravinářského a textilního průmyslu
a výroby vína. V Baku jsou
soustředěna průmyslová odvětví zpracování ropy a zemního
plynu a lehký průmysl. V Sumgaitu se vyrábí chemické a petrochemické výrobky a textilie.
V Ganji sídlí zpracovatelské
závody hliníku, dále společnosti zaměřené na textilní a strojírenský průmysl a metalurgii.
Přílišná závislost ázerbájdžánského hospodářství
na petrochemickém průmyslu
a následný prudký pád cen
ropy na světových trzích v roce
2015 dostaly ekonomiku země
do recese. Výpadek v exportních příjmech vedl k následnému snížení státních výdajů,
prudkému znehodnocení domácí měny manatu a k citelnému
oslabení kupní síly obyvatel.
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Krize byla umocněná dlouhodobým posilováním amerického
dolaru a souběžnou devalvací
měn řady sousedních států.
S následky tehdejšího zpomale-

ní výkonu ekonomiky se země
dosud plně nevyrovnala.
V důsledku krize si ázerbájdžánské vedení vytyčilo coby
prioritu rozvoj neropných

odvětví ekonomiky jako je
zemědělství, výstavba dopravní infrastruktury, farmacie, turistika, informační
technologie a zpracovatelský

Věže v Baku. Kulisu ropné
rafinerie, pojmenované po bývalém
prezidentovi Hejdaru Alijevovi,
tvoří jeden ze supermoderních
mrakodrapů v hlavním městě.

Šampion z Třince. Společnost Moravia Steel, která se podílí na výstavě železničního spojení z Baku do Karsu, loni představila největší
ocelový polotovar ve střední Evropě o průměru 600 milimetrů.
průmysl. Tříletý plán diverzifikace hospodářství na období 2017–2020 s výhledem
do roku 2025 byl připraven
ve spolupráci s konzultantskou společností McKinsey.
Snaha země vymanit se ze
silné závislosti na vývozu paliv
a vybudovat pestrou strukturu
hospodářství skýtá velké šance
i pro české vývozce.
Během desetiletého období
předcházejícího ekonomické
krizi (1998−2007) ázerbájdžánské hospodářství dyna-

micky rostlo v průměru o 14,1
procenta, šlo o jeden z nejlepších ukazatelů na světě.
V roce 2016 poklesl HDP
o 3,1 procenta. Následující
rok začala ekonomika země
opatrně oživovat. V letošním
roce má tempo růstu meziročně stoupnout o 2,3 procenta.
Obnovu ekonomiky má zajistit
zahájení těžby plynu v novém
nalezišti Šah Deniz-2 a dokončení Jižního plynového koridoru, který zabezpečí dodávky
do Evropy.

Ázerbájdžán je poměrně otevřenou zemí, třebaže dosud
nevstoupil do WTO. Celkový
objem zahraničního obchodu v roce 2017 představoval
hodnotu 22,5 miliard dolarů
(meziročně plus 16 procent).
Ázerbájdžánský vývoz stoupl
o 51 procento a dosáhl téměř
14 miliard dolarů. Dovoz se
zvýšil o 2,9 procenta a přesáhl
8,5 miliard dolarů. Přebytek obchodní bilance za rok 2017 činil
více než pět miliard dolarů, což
převyšuje ukazatel roku 2016
více než osmkrát.
Hlavními vývozními komoditami byly v roce 2017 ropa
(77,52 procenta celkového
vývozu), zemní plyn (8,64 procenta), ovoce a zelenina (3,64
procenta). Mezi hlavní obchodní partnery Ázerbájdžánu
patřila Itálie (20,91 procenta),
následují Turecko (11,68 procenta) a Rusko (9,48 procenta).
Největším obchodním partnerem Ázerbájdžánu zůstává
EU, za posledních pět let na ni
připadlo 46,5 procenta obchodního obratu. EU je současně
největším exportním a importním trhem (52,4 procenta,
respektive 31,2). Země EU

dovážejí z Ázerbájdžánu hlavně
ropu a ropné produkty, vyvážejí
stroje, dopravní prostředky,
potraviny a spotřební zboží.
Čeští podnikatelé jsou
v Ázerbájdžánu aktivní řadu
let. Úspěšným příkladem je
výstavba železničního koridoru
Baku–Tbilisi–Kars, na němž se
podílí společnost Moravia Steel.
Celou investici v hodnotě okolo
jedné miliardy dolarů zaštiťuje konsorcium českých bank.
Po úplném uvedení do provozu
tohoto železničního koridoru bude Ázerbájdžán spojen
přes Turecko s evropskou
železniční sítí, tento projekt
výrazně usnadní přeprava zboží
v opačném směru přes Střední
Asii dále do Číny. České firmy
tak budou mít možnost uplatnit
v Ázerbájdžánu i širším regionu
nové zboží, jehož doprava by
dříve byla příliš nákladná. Jsou
to například výrobky ze dřeva
a kovů, stavební materiály či
objemné strojírenské celky.
V indexu Doing Business,
který mapuje podnikatelské
prostředí pro firmy ve 190 státech planety, byl Ázerbájdžán
zvolen pro rok 2019 do TOP 10
světových ekonomik, které prošly největším zlepšením v uplynulých dvou letech. V žebříčku
se posunul z 57. místa na 25. n

Vzájemný obchod České republiky a Ázerbájdžánu (v tis. EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

84 993

103 658

97 898

77 757

62 702

Dovoz ČR

1 418 018

942 359

434 846

905 623

1 041 923

Obrat

1 503 011

1 046 017

532 744

983 380

1 104 626

Saldo ČR

-1 333 025

-838 701

-336 948

-827 866

-979 221

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Název zboží
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa)

Stat. hodnota
(v tis. EUR)
1 039 798

Sáčky a pytle z textilního materiálu

1475

Odpad, šrot drahých kovů, kovů plátovaných drah. kovy

666

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

521

Díly k čerpadlům, kompresorům, ventilátorům apod.

141

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Název zboží
Konstrukční materiál pro železniční, tramvaj. tratě

Stat. hodnota
(v tis. EUR)
24 167

Ostatní zařízení k automatizované pracování dat

3183

Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje k vysílání,
přijímání hlasu, dat

3160

Železniční, tramvajové nákladní, údržbářské vozy

2141

Ostatní tyče a pruty ze železa a oceli

1885
Zdroj: 3x MPO
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Slon v centru.
Šest metrů vysoká a 2,5 tuny
těžká socha španělského
surrealisty Salvátora Dalího
se v březnu 2019
stala součástí mezinárodní
výstavy v metropoli Minsku.

stabilizoval běloruský rubl,
v dubnu toho roku snížila
Běloruská národní banka
klíčovou úrokovou sazbu na 14
procent. To pozitivně ovlivnilo
trh úvěrů a vkladů.
Běloruské hospodářství
si nicméně stále zachovává
nerovnováhu a strukturální problémy, nahromaděné
za posledních 20 let. Základem
pro udržitelný dlouhodobý růst
je provedení reformy státního
sektoru, která vyžaduje po úřadech tvrdé kroky. Patří mezi ně
očištění ekonomiky od ztrátových podniků, redukce stavu
zaměstnanců a další nepopulární opatření. Úřady na takový
obrat zatím připraveny nejsou
a preferují pomalou transformaci, jejíž účinnost závisí
zejména na zahraniční ekonomické konjunktuře.

V roce 2015 přesáhla míra
inflace 12 procent. V roce 2016
se podařilo dosáhnout jejího
mírného meziročního poklesu
na 11,8 procenta. O rok později
dosáhla osm procent s předpovědí dalšího poklesu. V červenci
2016 zažilo Bělorusko denominaci domácího rublu, na bankovkách zmizely čtyři nuly.

Před branami WTO
Běloruská republika exportuje
zejména nákladní automobily
a traktory. V zemědělské oblasti
je významným exportérem hnojiv a v oblasti potravinářského
průmyslu je důležitým vývozcem sýrů. V posledních letech
je pro zemi velmi důležitý sektor informačních technologií.
Obrat zahraničního obchodu se zbožím a službami

Vzájemný obchod České republiky a Běloruska (v tis. EUR)

Bělorusko potřebuje reformy
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Pomalá
transformace
V roce 2013 zaujímala země
podle údajů MMF 61. místo
na světě v HDP na jednoho obyvatele podle tržního
měnového kurzu a na konci
roku 2015 to bylo už 81. místo,
kdy tento ukazatel meziročně
poklesl o 3,8 procenta. V roce
2016 meziroční propad HDP
dosáhl 2,6 procenta. Zvrat tohoto negativního trendu nastal
o rok později, kdy ekonomika
posílila o 0,7 procenta.
Návratu běloruské ekonomiky k růstu dopomohlo pozvolné oživení ruské ekonomiky,
které podpořilo běloruský
vývoz a pomohlo stimulovat
mírné zvýšení domácí podnikatelské činnosti zejména
v průmyslu. V roce 2017 se

Sklizeň v Semuradtsy. Ženy v obci ručně sbírají úrodu brambor.
Tato plodina je nejčastější přílohou k hlavnímu jídlu.

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Název zboží

Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Oleje ropné, z nerostů živičných (ne surové), přípravky min.
70 % čisté

29 371

Kroucený drát, lana, kabely, pletené bandáže aj.

18 372

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

8074

Příze z ost. syntetetických nekonečných vláken, do 67 dtex

6565

Dřevo jehličnanů, řezané nebo štípané po délce

4489

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Název zboží

Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje k vysílání,
přijímání hlasu, dat

43 012

Zařízení k automatizovanému zpracování dat přenosná,
<10 kg, obs. min. CPU, klávesnice, displej

15 139

Mechanické přístroje k tryskání, stříkání, rozprašování

10 795

Paměťové jednotky
Elektrické stroje a zařízení

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

312 682

230 281

174 263

198 295

278 696

Dovoz ČR

120 801

142 359

120 052

107 414

141 687

Obrat

433 483

372 640

294 315

305 709

420 383

Saldo ČR

191 881

87 922

54 211

90 881

137 010
Zdroj: MPO

Poptávku po českém zboží vedou telefony, IT a zemědělská zařízení, z opačného směru
jsou žádány ropné oleje, dráty a příze. Silně stoupá výměna v oblasti služeb.
Běloruská republika je exportně orientovaný stát s rozvinutým zemědělským sektorem.
Kromě něj jsou hlavními
průmyslovými odvětvími strojírenství, těžba a zpracování
draselných solí, papírenský,
textilní, potravinářský a chemický průmysl.
Od poloviny roku 2011 až
do konce roku 2016 se běloruská ekonomika nacházela ve stavu stagnace, která v letech
2015 a 2016 přerostla v recesi.
Kromě jiných faktorů k tomu
přispěla recese ruské ekonomiky, vysoké zadlužení soukromého sektoru v zahraniční měně,
přetrvávající ochrana domácího
trhu a relativně nízká koupěschopnost obyvatelstva. Slabá
bilance běloruských bank navíc
způsobila nedostatek cenově
dostupných úvěrů.

2014

9669
9152
Zdroj: 2x MPO

Atrakce pro turisty. Likérka Akvadiv s výrobou v minském regionu
patří k předním výrobcům alkoholu a lihovin.

se v roce 2017 meziročně
zvedl o 21,5 procenta a činil
72,8 miliard dolarů. Ve stejném období dosáhl vývoz
meziroční růst o 21,7 procenta a stoupl na 36,43 miliardy
dolarů. Zvýšil se i dovoz, a to
o 21,2 procenta na 36,37
miliardy dolarů. Kladné saldo
představovalo 63,2 milionu
dolarů.
Mezi nejdůležitější exportní
partnery země patří Ruská federace, do které směřuje 46,3
procenta veškerého exportu,
dále Ukrajina s podílem 12,2
procenta, Velká Británie (4,6
procenta) a Německo (čtyři
procenta). Nejdůležitějším
obchodním partnerem z hlediska dovozu zboží a služeb
do Běloruské republiky je rovněž Ruská federace, která se
na celkovém objemu importu
do země podílí 55,5 procenta.
Další země s největším podílem
na importu do Běloruské republiky jsou Čína (7,8 procen-

ta), Německo (4,9 procenta)
a Polsko (4,4 procenta).
Z vývoje objemu zahraničního obchodu je patrný velmi
pozvolný pokles s Ruskou
federací. Naopak dochází
k pozvolnému nárůstu tohoto
ukazatele se zeměmi Evropské unie, což kromě užší
spolupráce Běloruské republiky s těmito zeměmi v rámci Východního partnerství
pramení z její snahy o větší
rozmanitost zahraničního
obchodu. Země Evropské unie
se na běloruském importu
podílejí 20 procenty a 24
procenta běloruského importu
směřují do zemí EU.
V březnu roku 2016 byl
obnoven přístupový proces
Běloruské republiky do WTO.
Vyjednávání pokračují s cílem
vstupu země do této organizace do roku 2021. Pokud se tak
stane, bude to impuls k dalšímu zvýšení objemu běloruského zahraničního obchodu. n
DUBEN 2019
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Gruzii brzdí příliš velká
závislost na dovozu

a dění na Ukrajině se však
na gruzínské ekonomice negativně podepsaly.
Obrat zahraničního obchodu
Gruzie vzrostl meziročně v roce
2018 o 17 procent na 12,48
miliardy dolarů. Vývoz stoupl
o 22,9 procenta na 3,36 miliardy dolarů, dovoz o 14,9 procenta na 9,12 miliardy dolarů.
Obrat obchodu s členskými státy Evropské unie dosáhl vloni
3,36 miliardy dolarů (plus 17,7
procenta). Vývoz do unie přidal

Do Česka proudí především trička, ořechy, ovoce a hliník, vývoz z něj táhnou telefony,
automobily, vlasová kosmetika a vodní turbíny.
Gruzínská ekonomika zaznamenávala v letech 2006 až
2007 trvalý růst HDP, přesahující 10 procent. Mohl

za to silný příliv zahraničních
investic a vysokých vládních výdajů. Po konfliktu
s Ruskem v srpnu 2008 růst

Vzájemný obchod České republiky a Gruzie (v tis. EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

64 385

56 380

72 353

74 632

80 151

Dovoz ČR

20 772

22 068

20 446

15 538

20 638

Obrat

85 157

78 448

92 779

90 170

100 790

Saldo ČR

43 613

34 312

51 907

59 094

59 513
Zdroj: MPO

zpomalil a klesl na záporná
čtyři procenta v roce 2009.
Příčinou byl úbytek přímých
zahraničních investic v důsledku globální finanční krize.
Ekonomické oživení nastalo
v letech 2010–2013, nicméně
přísun přímých zahraničních
investic, motor gruzínského
hospodářského růstu, se v té
době ještě plně neobnovil.
Od listopadu 2014 postupně
devalvovala národní měna
lari, prognózy hospodářského
vývoje hovořily maximálně

o 2,5procentním růstu HDP
pro rok 2015. Příčinou byla
hospodářská krize celého
kavkazského regionu, snížení
cen ropy a zhoršení vztahů
mezi Evropskou unií a Ruskem.

Uvolněné dolary,
stabilní výhled
V prvním čtvrtletí roku 2015
a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 znehodnotil lari
vůči americkému dolaru o 16

Náměstí Evropy v Tbilisi. Přes řeku Kuru vede pěší most Míru, v pozadí s modrou kopulí prezidentský palác. Nepravidelné tubusy skrývají
divadlo a galerii. Tvůrcem stavby je italský ateliér Fuksas.
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meziročně o 11,5 procenta
na 730,3 milionů dolarů, dovoz
činil 2,63 miliardy dolarů (plus
19,5 procenta). Obrat obchodu
do SNS posílil proti roku 2017
o 25 procent na 4,37 miliardy
dolarů (vývoz 1,68 miliardy dolarů, dovoz 2,7 miliardy dolarů).
Největším obchodním partnerem mezi státy je Turecko
s 1,7 miliardy dolarů. Na exportu vede Ázerbájdžán před
Ruskem, v dovozu Turecko
před Ruskem. n

Kabely z Kolína. Firma KOPOS dodává přes své zastoupení
do Gruzie elektroinstalační úložný materiál z plastu a kovu.
procent. Na situaci reagovala
Národní banka Gruzie uvolněním rezerv ve výši 120 milionů
dolarů.
V souvislosti se šoky, které
postihly tamní ekonomiku,
snížila ratingová agentura
Fitch hodnocení Gruzie z „positive“ na „stable“. U agentury
Moody´s má země hodnocení
,,stable” s výhledem Ba2.
Gruzínské hospodářství
v roce 2018 vykázalo lepší
výsledky než v předchozích
letech, růst HDP se stabilizoval
na hodnotě 5,5 procenta. Dobře dopadl také rok 2017, kdy
se růst HDP meziročně zvedl
z 2,8 procenta na pět procent. Tahounem byla odvětví
obchodu, stavebnictví a dopravy ve zlepšeném vnějším
prostředí.
Gruzínský růstový výhled
ve střednědobém horizontu je
nadále pozitivní. Lepší vnější
prostředí by mělo usnadnit
rozvoj exportních sektorů
vedených soukromým sektorem, podpořit přímé zahraniční investice a podpořit
spotřebu z dosud silných
převodů peněz (remitence).
Trvalé provádění reformního
programu povede k dalšímu
zrychlení růstu ve střednědobém horizontu až na pět
procent do roku 2020, a to
zejména zvýšením produktivity.

Obchodní přítel
Turecko
Mezi hlavní hospodářské činnosti
Gruzie patří pěstování zemědělských produktů, jako jsou hrozny,
citrusové plody a lískové ořechy.
Gruzie se také zabývá těžbou
manganu, mědi a zlata a dalších
kovů. Dále se v Gruzii vyrábí
alkoholické a nealkoholické
nápoje, ale také strojní zařízení.
V malém měřítku se stát zabývá
i chemickým průmyslem.
Gruzie čelí poměrně velké
nerovnováze obchodní výměny.
Dovoz výrazně převyšuje vývoz.
Gruzie je tak i nadále závislá
na dovozu a jen velmi málo své
produkce exportuje. Jako hlavní
řešení jsou vnímány nové přímé
zahraniční investice. K tomuto
je nezbytné budovat svobodnou
ekonomiku spojenou s celou řadou reformních kroků a řešení.
V oblasti zahraničního obchodu se stalo několik významných
událostí. V platnost vstoupila
dohoda o Prohloubené a komplexní zóně volného obchodu
s EU (DCFTA), Gruzie zároveň
odmítla podpořit ekonomické
sankce proti Rusku a nadále
tam vyváží svou zemědělskou
produkci, víno a minerální
vody. Obchod s Ruskou federací se v průběhu let zvyšoval,
koncem roku 2014 dosahoval 9,7 procenta. Vzrůstající
ekonomická závislost na Rusku

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Název zboží
Trička tvaru T, trička a ostatní nátělníky, pletené apod.

Stat. hodnota
(v tis. EUR)
11 039

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

3809

Ovoce, ořechy a jedlé části rostlin konzervované jinak

883

Hliník, slitiny hliníku, tvářené

461

Zásobní tanky, sudy, plechovky, krabice apod., železné do 300 l

440

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Název zboží
Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje k vysílání,
přijímání hlasu, dat

Stat. hodnota
(v tis. EUR)
19 529

Motorová vozidla k dopravě osob

5056

Přípravky pro péči o vlasy

4044

Vodní turbíny a vodní kola a jejich díly

2858

Umělá střeva

2730
Zdroj: 2x MPO
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Moldavsko se probírá z útlumu
Češi bodují u moldavských zákazníků automobily, telefony a elektrickými přístroji,
od druhé strany berou izolované dráty, víno z čerstvých hroznů a sedadla.
Moldavská republika podepsala
v listopadu 2016 novou dohodu
o spolupráci s Mezinárodním

Výrazné zvýšení produkce
o 18,6 procenta zaznamenala zemědělské produkce.

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží
Izolované dráty, kabely a ostatní elektrické vodiče

17 747

Víno z čerstvých hroznů

11 352

Sedadla, případně přestavitelná na lůžka, vč. dílů

3139

Tyče a pruty ze železa nebo oceli, válcované za tepla

2628

Ostatní pláty, desky, fólie, pásy z plastických hmot

1869

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží
Motorová vozidla k dopravě osob

16 225

Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje k vysílání,
přijímání hlasu, dat

7420

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V

2708

Ostatní, nezpevněné, kombinované s materiály, ne fitinky

2175

Články (baterie) a elektrické akumulátory, vč. dílů

2097
Zdroj: 2x MPO

Vynikla produkce obilovin
(+34,6 procenta), slunečnice
(+40 procent), brambor (+35
procent), ovoce (+19,2 procenta) a zeleniny (+12 procent).
Růst živočišné výroby dosáhl
3,1 procenta. V roce 2015 se
zemědělská produkce propadla
o zhruba 14 procent, pokles
rostlinné produkce přitom
dosáhl 22 procent.
V roce 2017 posílil moldavský HDP o 4,5 procenta,
za tento výsledek může mimo
jiné růst obchodu a služeb.
Průmyslová produkce zesílila
o 3,4 procenta, zvlášť vysoký
skok se povedl výrobě elektrických zařízení (+39,4 procenta)
a u výrobků z plastu a gumy
(+16,4 procenta). Stoupl
objem výroby v zemědělském
sektoru, a to o 8,6 procenta.
Míra inflace představovala
předloni 7,3 procenta, což znamenalo překročení inflačního
plánu národní banky. Pro rok

2018 se počítalo s návratem
do přípustných mezí, protože Národní statistické byro
v návaznosti na snížení cen
energií pro konečné spotřebitele s platností upravilo index
spotřebitelských cen. Úkol byl
splněn, inflace si loni připsala
hodnotu 3,8 procenta.
Sledovaným ukazatelem
ve vztahu k Moldavsku jsou
převody finančních prostředků
ve prospěch fyzických osob
(remitence). Za rok 2017 se
jejich objem meziročně zvětšil
o 11,2 procenta na celkových
1,2 miliardy dolarů.

Kamiony
z Rumunska
Zahraniční obchod Moldavské
republiky vykázal za celý rok
2017 růst o 19,6 procenta
oproti roku 2016. Celkový
vývoz dosáhl hodnoty 2,425
miliardy dolarů (+21 procento)

Vzájemný obchod České republiky a Moldavska (v tis. EUR)

měnovým fondem (MMF) a dosáhla obnovení přímé rozpočtové podpory ze strany Evropské
unie. Tato opatření byla přijata
v zájmu zlepšení kondice moldavské ekonomiky. Náznaky, že
by se Moldavsku mohlo dařit
lépe, se dostavily už na konci téhož roku. Obrat k lepšímu potvrdilo zvýšení investičního výhledu
agentury Moody´s z B3 negativní na B3 stabilní. Ke změně,
kromě zmíněných ujednání, dále
přispělo přijetí nových opatření
v bankovní regulaci, stejně jako
určité zklidnění vnitropolitické
situace.
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2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

44 225

42 325

43 811

58 763

68 298

Dovoz ČR

30 440

31 505

31 254

30 848

47 139

Obrat

74 665

73 830

75 065

89 995

115 437

Saldo ČR

13 785

10 820

12 557

27 915

21 159
Zdroj: MPO

Pilní zemědělci,
zkrocená inflace
V souhrnu za rok 2016 překvapila inflace ve výši 2,4 procenta, čili výrazně pod cílem
Moldavské národní banky
(5 +/-1,5 procenta). Ještě v předešlém roce činila míra inflace
13,5 procenta. Růst HDP
za rok 2016 dosáhl 4,1 procenta (v hodnotovém vyjádření
6,723 miliardy dolarů).

Proruská výhra. V letošních únorových volbách vyhráli socialisté prezidenta Igor Dodona. Na snímku jeden z voličů na v centru hlavního
města Kišiněva.

Tradiční trh. Mezi typické zboží, které prodejci na ulicích nabízejí, patří tkaniny a pletené výrobky.

a celkový dovoz 4,831 miliardy dolarů (+20,2 procenta).
Záporné saldo moldavského
zahraničního obchodu dosáhlo
2,406 miliardy dolarů.
Pokud jde o teritoriální
rozdělení, export do zemí EU
činil 65,8 procenta z celkového
vývozu a do SNS 19,9 procenta. Dovoz z EU dosáhl 49,4 procenta z celkového dovozu a ze
SNS 24,9 procenta. Celkově se
moldavský zahraniční obchod
vyvíjí velmi dynamicky a podobný růst vývozu a dovozu
vykázal i rok 2018.
Z ostatních zemí patří
k významnějším obchodním
partnerům především Turecko
(4,3 procenta vývozu, 6,3 dovozu), Švýcarsko (1,8 procenta

vývozu) a Čína (10,5 procenta
dovozu).
Mezi hlavní exportní partnery v Evropské unii patří
Velká Británie, Německo,
Itálie a Rumunsko. Dalším
významným partnerem pro
export je také Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko.
Hlavními vývozními položkami
jsou ovoce a zelenina, nápoje,
elektronická zařízení a potraviny z obilovin.
V importu vedou v EU
Rumunsko, Německo, Itálie
a Polsko. Mimo unii je důležité
Rusko, Čína, Ukrajina a Turecko. Importními položkami jsou
hlavně ropa, zemní plyn, textil,
silniční vozidla a farmaceutické
výrobky. n
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Ukrajina se stále hledá
Předlužená republika kupuje z Česka telefony, izolace, zemní plyn
a karoserie, do republiky dodává železnou rudu, dráty, kabely
a minerální dehty.
Po krizových letech 2014
a 2016 se Ukrajina začíná
dostávat z potíží. Zatímco v letech 2014 a 2015 se
její ekonomika podle údajů
MMF smrskla o 6,6 procenta,
respektive o 9,8 procenta, během roku 2016 se ekonomika
nadechla k opětovnému růstu
HDP o 2,4 procenta.

Stabilizace
s otazníky
K navrácení země k růstu
přispěla stabilizace rozpočtu,
zpevnění hřivny a reforma

bankovního sektoru, během
níž zanikla polovina finančních
ústavů. Hospodářská situace je
makroekonomicky stabilizovaná, avšak křehká s řadou rizik.
Mezi ně patří osud strukturálních reforem či omezování se
na obchodování se zahraniční
měnou při neplnohodnotné
směnitelnosti hřivny.
Reálný růst HDP v roce 2017
činil 2,5 procenta. Tahouny byly
obchodní sektor, stavebnictví,
doprava a trh s nemovitostmi.
Růst byl podpořen zejména
investicemi, silnou domácí
poptávkou a rostoucím expor-

tem. Brzdícím elementem je
implementace ekonomických
reforem a přetrvávající politická nejistota.
Inflace dosáhla předloni
úrovně 13,7 procenta, neza-

městnanost se pohybovala okolo 9,9 procenta, reálné mzdy
vzrostly o 18 procent. Rezervy
v zahraniční měně se zvýšily
o 21 procento na 18,8 miliardy dolarů. Hrubá zahraniční
zadluženost mírně vzrostla
na 116 miliard dolarů (103,8
procenta HDP). Vydáním dluhopisů za tři miliardy dolarů
se Ukrajina vrátila na mezinárodní finanční trhy, v přepočtu
hrubého domácího produktu
na hlavu je na tom ale země
jako v roce 2010.
Další vývoj bude velmi záviset
na efektivitě reforem, v nichž

Do unie bez cel

Vzájemný obchod České republiky a Ukrajiny (v tis. EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

748 077

560 269

804 537

1 067 150

1 289 119

Dovoz ČR

869 250

758 055

708 509

863 456

1 008 136

1 617 327

1 318 324

1 513 046

1 930 606

2 297 256

-121 173

-197 786

96 028

203 694

Obrat
Saldo ČR

se pokračovalo v loňském roce.
V něm se růst dostal na 3,5
procenta. Pro stimulaci investic
a produktivity jsou stěžejní
změny v oblasti finančního
sektoru, protikorupční politiky, privatizace a pozemkové
reformy. Příznivější podmínky
pro zahraniční kapitál může
vytvořit liberalizace podnikatelského a regulatorního prostředí
a nastolení vlády práva. V lednu
2018 schválili ukrajinští zákonodárci zákon o privatizaci státního a komunálního majetku,
ztrátových státních firem je více
než tři tisíce.

280 983
Zdroj: MPO

Obrat zahraničního obchodu
v roce 2017 činil 107,3 miliard
dolarů (meziroční nárůst
o 19,6 procenta). Záporné
saldo zahraničního obchodu se
zbožím činilo 6,3 miliardy dolarů, ve srovnání s rokem 2016
se zhoršilo o 3,4 miliardy.

Vývoz zboží činil v předloňském roce 43,3 miliardy
dolarů, meziročně stoupl
o 19 procent. Import dosáhl
49,6 miliardy dolarů (meziroční
plus o 26,4 procenta).
Evropská unie si v roce 2017
upevnila pozici hlavního zahraničně obchodního partnera
Ukrajiny. Z Ukrajiny směřuje do unie 40 procent zboží
a služeb, opačný tok se blíží 42
procentům. K největším zahraničně obchodním partnerům
patří Německo, Polsko a Itálie.
Druhým důležitým pilířem je
obchodování se zeměmi SNS,
které rovněž posiluje.
Nejvýznamnějšími položkami exportu jsou zemědělské
a potravinářské výrobky (45
procent, kovy a výrobky z nich
(24,7 procenta), ve výčtu
položek pokračují strojírenské výrobky, nerostné suroviny, dřevo, papír, chemické
výrobky a produkty lehkého
průmyslu. Nejdováženějšími

Pět nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží
Železná ruda a koncentráty, neaglomerované

313 338

Izolované dráty, kabely a ostatní elektrické vodiče

162 696

Aglomeráty železné rudy

79 941

Mineralní dehty, produkty jejich destilace

44 556

Ploché válcované výrobky ze železa, oceli,ne plát.,
po válcování za tepla dále nezp.

33 400

Pět nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018
Stat. hodnota
(v tis. EUR)

Název zboží

Dohled z Třebíče. Firma Nuvia dodává monitorovací systémy pro
zlepšení bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren.

Telefonní přístroje (vč. mobilních), ostatní přístroje k vysílání,
přijímání hlasu, dat

207 860

Izolované dráty, kabely a ostatní elektrické vodiče

80 969

Zemní plyn, v plynném stavu

74 375

Karoserie (vč. kabin) motorových vozidel

50 145

Zařízení k automatizovanému zpracování dat přenosná,
<10kg, obs. min. CPU, kláves., displej

47 645
Zdroj: 2x MPO

Uhelná tepna. Železniční magistrála z Donbasu je životně důležitá pro dodávky uhlí do oceláren Donetsk Steel. Doněcká uhelná pánev neboli Donbas se nachází na východě země a žije v ní osm milionů lidí.
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Hlas ulice. Jeden z četných pochodů, jimiž pranýřují různé iniciativy
korupci v zemi. Míra úplatkářství je na Ukrajině nejvyšší v Evropě.

komoditami jsou nerostné
suroviny (29,3 procenta),
strojírenské výrobky (19,5
procenta), chemická produkce
(13,4 procenta), dále zemědělské a potravinářské výrobky,
dopravní prostředky, plasty,
kovy a výrobky z nich.
Asociační dohoda Ukrajiny
s EU je plnohodnotně platná
od září 2017 a představuje
„návod“ pro provádění politických a ekonomických reforem

na Ukrajině. Od začátku roku
2016 nabyla platnosti ekonomická část Asociační dohody EU s Ukrajinou DCFTA.
Doplnila ji autonomní obchodní
opatření: v praxi tyto preference znamenají možnost zvýšit
objem exportu zemědělské produkce do unie v souladu s asociační dohodou bez placení cel
a upevnit pozici Evropské unie
jako největšího exportního
partnera Ukrajiny. n
DUBEN 2019
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Východního partnerství:
ekonomická konvergence a příležitosti pro obchod

16.– 17. dubna 2019
Praha, Česká republika

