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Belgie

Belgie před globální finanční krizí dosahovala růstu HDp 2,5 % ročně. 
Krize ekonomiku Belgie poměrně silně zasáhla. v roce 2013 došlo k re-

lativnímu oživení ekonomiky s růstem HDp 1,3 % a momentálně růst HDp 
dosahuje hodnoty 1,5 %. Míra inflace byla v roce 2018 2,2 %, v současnosti 
dosahuje hodnoty okolo 1,8 %. Celková populace Belgie čítá 11,4 mil. oby-
vatel a toto číslo má v příštích letech mírně růst. HDp na jednoho obyvatele 
v roce 2018 činilo 46 978 USD. Nezaměstnanost v zemi v roce 2018 dosaho-
vala hodnoty 6,4 %.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 1,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5

HDp/obyv. (USD) 41 352 43 488 46 978 47 532 49 426 50 997

Míra inflace (%) 1,8 2,2 2,2 1,8 1,8 1,9

Nezaměstnanost (%) 7,9 7,1 6,4 6,6 6,7 6,7

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 0,5 –0,8 0,3 –0,3 0,9 1,6

populace (mil.) 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5

Konkurenceschopnost 17/138 20/137 21/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OeCD, WeF, SB

 ▶ Belgie je součástí vnitřního trhu EU.
 ▶ v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 

fórum (WEF), se Belgie umístila na 21. pozici ze 140 srovnávaných ekono-
mik a dle oECD není rizikovou zemí
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 ª vývoz Čr do Belgie 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8703 osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu 
osob 16 112 693 17,4 16 229 051 –0,7

8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 
čísel 8701 až 8705 7 981 379 8,6 8 937 407 –10,7

8415 Stroje přístroje klimatizační 5 046 919 5,4 4 853 679 4,0

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 5 021 165 5,4 4 423 963 13,5

8421 odstředivky přístroje k filtrování čištění 2 085 637 2,2 1 884 129 10,7

9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též 
proměnitelná v lůžka, jejich části 1 975 256 2,1 3 177 756 –37,8

3005 vata gáza obinadla ap. zboží 1 723 611 1,9 1 812 801 –4,9

8212 Břitvy strojky čepelky holicí 1 693 349 1,8 1 585 361 6,8

2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 1 683 608 1,8 2 193 539 –23,2

4011 pneumatiky nové z pryže 1 488 900 1,6 1 755 674 –15,2

Celkem TOP 10 44 812 517 48,3 46 853 360 –4,4

Celkem vývoz 92 707 406 92 427 823 0,3

zdroj: ČSÚ

 «  Dovoz Čr z Belgie 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8703 osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu 
osob 2 881 266 5,1 2 129 071 35,3

8701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 2 312 313 4,1 2 400 798 –3,7

3304 přípravky kosmetické líčidla 2 053 627 3,7 128 840 1 493,9

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 1 828 235 3,2 1 970 986 –7,2

3902 polymery propylenu olefínů v primárních formách 1 644 976 2,9 2 043 316 –19,5

8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 
čísel 8701 až 8705 1 521 713 2,7 1 189 711 27,9

3901 polymery a ethyleny v primárních formách 1 428 698 2,5 1 502 439 –4,9

7210 výr z železa oceli nad 600 mm plátované pokov 1 197 497 2,1 1 022 000 17,2

0203 Maso vepřové čerstvé chlazené zmrazené 1 184 805 2,1 1 537 911 –23,0

3002 Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací 1 088 579 1,9 1 482 727 –26,6

Celkem TOP 10 17 141 709 30,5 15 407 799 11,3

Celkem dovoz 56 261 609 57 587 905 –2,3

zdroj: ČSÚ
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 © příležitosti 
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Belgie je díky řadě přístavů (antverpy, Ghent, Zeebrugge i nizozemskému rotterdamu) významným logi-
stickým a tranzitním uzlem, přes který prochází velká část evropského importu a exportu. S tím souvisí 
značné příležitosti v oblasti budování a modernizace dopravních cest, tunelů a městských obchvatů. 
v oblasti říční a námořní dopravy je aktuální poptávka po výrobě lodí pro osobní, nákladní, ale i turis-
tickou dopravu.

 ▶ energetický průmysl

vzhledem k problémům s technickým stavem jaderných elektráren a závazkem vlády opustit jadernou 
energii do roku 2025 dochází v energetice k postupné konverzi směrem k obnovitelným zdrojům, pře-
devším k vyššímu využití větrných elektráren. v roce 2016 byla zahájena výstavba čtvrtého offshore 
větrného parku v hodnotě několika set mil. eur a plánuje se vypsání výzvy na výstavbu další. Zároveň 
se počítá s výrazným navýšením kapacit skladování LNG v přístavu Zeebrugge, který by se měl stát jed-
ním 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 ino-
vativních projektů v oblasti energetiky, což by mohlo být rovněž příležitostí pro české firmy a výzkumná 
pracoviště.

 ▶ Chemický průmysl

Chemický průmysl patří v Belgii k tradičně silným odvětvím. Z hlediska českých kompetencí a poptávky 
na místním trhu se může jednat především o dřevěnou buničinu pro chemický průmysl. vzhledem k sil-
nému postavení Belgie jako logistického uzlu chemického průmyslu by belgické přístavy mohl poskytnout 
českým exportérům řadu komparativních výhod pro dovoz i vývoz.

 ▶ Kovozpracovatelský průmysl

v kovozpracovatelském průmyslu je zájem především o výrobky z oceli. Zaznamenána byla i poptávka 
po přesném řezání kovů. Možnosti v kovozpracovatelském průmyslu úzce souvisí s růstem stavebního 
průmyslu v Belgii. Staví se nové budovy a probíhá rekonstrukce řady silničních tunelů. v současné době 
jsou ve fázi realizace velké urbanistické projekty v Bruselu v oblasti Tour & Taxi.

 ▶ Strojírenský průmysl

obráběcí stroje mají v Belgii potenciál pro uplatnění např. v železniční dopravě úprava kolejnic, řezné 
nástroje, speciální o obráběcí stroje. výrazný je potenciál odbytu zdvihacích zařízení, který souvisí jak 
s významným postavením stavebnictví a dopravy v ekonomice, tak s tím, že všechny belgické přístavy 
(antverpy, Ghent i Zeebrugge) plánují expandovat svoji infrastrukturu a budování nových kapacit 
intermodální dopravy. v antverpách jde mj. o nově plánovaný terminál Saeftinghe, jehož výstavba by 
měla probíhat v letech 2018–2020. poptávka je i po prodejních automatech a automatech na rozmě-
ňování mincí.
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 ▶ Textilní a obuvnický průmysl

v rámci dovozu do Belgie má textilní průmysl dlouhodobě své důležité místo. přestože hlavní dovozci 
textilu nejsou z EU, dodávka textilních doplňků jako jsou výšivky, záclony a krajky by mohla být pro 
české výrobce zajímavá.

 ▶ Zábava a volný čas

poptávka po drobnostech pro zábavu a volný čas souvisí s ekonomickou prosperitou. Belgičané rádi ces-
tují a pečují o sebe. Nabízí se tedy konkrétně možnost dodávání cestovních souprav pro osobní hygienu, 
pro ženy i řada doplňků k líčení. Investice do pohodlí či péče o tělo bude mít v rozvinutých zemích vždy 
své místo.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Belgický potravinářský průmysl je významným a rostoucím sektorem ekonomiky. Dle výroční zprávy 
sektorové organizace Fevia představují potravinářské firmy 28 % průmyslových podniků Belgie. Největší 
kategorií potravinářského průmyslu je segment nápojů a mléčných výrobků. výzvou pro české exportéry 
jsou vysoké mzdové náklady a vysoké náklady na energie v Belgii, což může skýtat pro český export 
značnou konkurenční výhodu.

 ▶ Zpracovatelský průmysl

Belgie se soustředí na výrobu produktů s přidanou hodnotou, a proto dovoz produktů pro další zpraco-
vání bude pro tuto ekonomiku vždy důležitý. vzhledem k silnému postavení potravinářského průmyslu 
pro belgickou ekonomiku se tak konkrétně nabízí prostor pro dodávání dřevěných beden a krabic, ale 
i dřeva jako takového. Byla zaznamenaná i poptávka po speciálních papírech jako nepromastitelném 
papíru i pauzovacím papíru, ale i košťatech a malířských štětkách. 

 ▶ Železniční a kolejová doprava

Státem podporovaným trendem je podpora zelené dopravy a posilování železniční dopravy. pro české firmy 
skýtají příležitosti opravy tratí a modernizace železniční sítě. Belgie do této oblasti investuje značné pro-
středky a velkou část materiálů a zařízení dováží. velký potenciál uspět mají nyní zejména české tram-
vaje, lokomotivy a nákladní vagóny. příležitosti nabídne rovněž rozšiřování přístavu v antverpách a plá-
novaná výstavba železničního koridoru. v samotném přístavu jde o železniční tunel pod řekou Scheldou 
(Liefkenshoektunnel). Novým perspektivním projektem je terminál Saeftinghe o plánované výměře 1 070 ha. 
výstavba se plánuje na roky 2018–2020. v roce 2016 bylo zahájeno přímé železniční spojení pro nákladní 
dopravu mezi antverpami a Českou republikou, což může značně usnadnit jakoukoli další spolupráci.
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Bělorusko

v  2015 byl zaznamenán, v souvislosti s poklesem ruské ekonomiky, po-
kles HDp Běloruska o –3,8 %. Dle predikcí MMF se běloruské ekonomice 

povedlo znovu nastartovat svůj ekonomický růst v roce 2018. Míra inflace 
v zemi v roce 2018 dosahovala hodnoty 5,5 % a i přes klesající trend zůstává 
nadále vysoká. populace Běloruska čítá 9,5 mil. obyvatel a HDp na obyvatele 
se pohybuje okolo 6 020 USD. Nezaměstnanost v zemi je vykazována okolo 
0,8 %. Bilance běžného účtu Běloruska je dlouhodobě deficitní a v roce 2018 
vykazovala hodnotu –1,4 mld. USD. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) –2,5 2,4 4,0 3,1 2,5 2,0

HDp/obyv. (USD) 5 022 5 727 6 020 6 372 6 638 6 903

Míra inflace (%) 11,8 6,0 5,5 5,5 5,2 5,1

Nezaměstnanost (%) 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) –1,7 –0,9 –1,4 –2,5 –1,5 –1,5

populace (mil.) 9,5 9,6 9,5 9,4 9,4 9,3

Konkurenceschopnost — — — — — —

Exportní riziko oECD 7/7 6/7 6/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OeCD, WeF

 ▶ Na konci roku 2009 vypršela bilaterální dohoda Evropské unie a Běloruska 
o obchodu s textilními výrobky. vzhledem k vytvoření celní unie ruska, 
Kazachstánu a Běloruska, v současné době Bělorusko nevidí možnost roz-
šíření dohody. 

 ▶ Bělorusko nefiguruje v  žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje 
Světové ekonomické fórum (WEF) a stupeň exportního rizika dle oECD je 6/7.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Chemický průmysl

HS 2607 – olovnaté rudy a koncentráty

HS 2850 – Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

HS 3804 – odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, 
odcukerněné nebo chemicky upravené

HS 4705 – Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického 
rozvlákňovacího postupu

Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 1503 – Stearin, olein z vepřového sádla, oleostearin aj.

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního 
pohonu

Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8901 – Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro 
přepravu osob nebo nákladů

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, 
z ost. legované oceli

HS 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze 
sestavených prvků

HS 8007 – výrobky ost. z cínu

HS 8101 – Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

Strojírenský průmysl

HS 8452 – Stroje šicí, nábytek, kryty, jehly aj. k strojům

HS 8457 – Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové

HS 8476 – automaty prodejní a na rozměňování mincí

Zábava a volný čas

HS 9004 – Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

HS 9605 – Soupravy cest. pro os. toaletu, čištění obuvi ap.

HS 9616 – rozprašovače voňavek ap. toaletní rozprašovače

Energetický průmysl

HS 8467 – ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8503 – Části a součásti motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

Textilní a obuvnický průmysl
HS 5810 – výšivky v metráži pásech nebo jako motivy

HS 6502 – Šišáky formy kloboukové, splétané, nezformované

Zpracovatelský průmysl

HS 4403 – Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 
opracované

HS 4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly

HS 4806 – rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry aj.

HS 4907 – Nepoužité poštovní ap. známky; akcie, dluhopisy ap. cenné papíry

HS 9603 – Košťata, smetáčky, štětce, štětky, kartáče, mopy a oprašovadla aj.


