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Estonsko

Estonská ekonomika rostla v  letech 2000–2007 v  průměru 8 % ročně. 
v letech 2008 a 2009 sice došlo k propadu HDp o 5,3 %, resp. o 14,7 %, 

v následujících letech však již ekonomika opět rostla. odhadovaný růst HDp 
pro rok 2019 činí 3,2 % s mírou inflace 2,5 %. v zemi žije přes 1,3 mil. oby-
vatel, přičemž odhad HDp na  obyvatele pro rok 2019 dosáhl 23  653 USD. 
Nezaměstnanost je již několik let nízká, koncem roku 2018 činila 5,2 % lidí 
v produktivním věku. Bilance běžného účtu je téměř vyrovnaná, nominální 
přebytek státního rozpočtu na rok 2019 tvoří 0,5 % HDp.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 2,1 4,9 3,7 3,2 3,0 3,0

HDp/obyv. (USD) 17 744 19 735 22 416 23 653 25 366 27 043

Míra inflace (%) 0,8 3,7 3,0 2,5 2,3 2,2

Nezaměstnanost (%) 6,8 5,8 6,7 6,9 7,0 7,0

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 0,4 0,8 0,6 0,4 0,0 –0,4

populace (mil.) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Konkurenceschopnost 30/138 29/137 32/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, oECD, WEF

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

fórum (WEF), obsadilo Estonsko 32. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik; 
dle oECD není exportně rizikovou zemí.
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 ª vývoz Čr do Estonska 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 2 404 848 29,2 1 821 233 32,0

8517 přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 998 517 12,1 295 208 238,2

9503 Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, 
skládanky 228 013 2,8 215 309 5,9

8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 
čísel 8701 až 8705 188 573 2,3 181 356 4,0

8536 El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. 
obvodů aj. < 1 000 v 165 109 2,0 126 607 30,4

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 164 022 2,0 109 848 49,3

8702 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, 
včetně řidiče 136 057 1,7 54 408 150,1

9405 Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů 
a světlometů 114 167 1,4 101 709 12,2

3901 polymery a ethyleny v primárních formách 95 671 1,2 110 949 –13,8

3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 73 874 0,9 95 671 –22,8

Celkem toP 10 4 568 851 55,4 3 112 298 46,8

Celkem vývoz 8 244 455 6 518 882 26,5

zdroj: ČsÚ

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

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8512 Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační 
(kromě výrobků čísl 299 681 11,8 67 044 347,0

8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 
čísel 8701 až 8705 241 574 9,5 144 198 67,5

5402 příze z hedvábí syntického monofil do 67 dtex 178 368 7,0 257 573 –30,8

5604 Nitě kaučukové kordové příze pásky textilní 169 916 6,7 239 150 –29,0

4804 papír aj. nenatíraný ne k popisování hyg účelu 129 200 5,1 88 196 46,5

7112 odpady a úlomky drahých kovů i plátovaných kovy 123 849 4,9 — —

9403 ostatní nábytek a jeho části a součásti 113 988 4,5 87 447 30,4

4409 Dřevo profilované, i hoblované, broušené apod. 80 624 3,2 71 258 13,1

8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot 66 758 2,6 163 40 855,8

9406 Montované stavby 65 500 2,6 71 521 –8,4

Celkem toP 10 1 469 458 57,8 1 026 550 43,1

Celkem dovoz 2 543 997 2 210 052 15,1

zdroj: ČsÚ
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 © příležitosti 
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Estonský dopravní sektor nabízí českým firmám mnoho možností, přestože zahájení mnoha infrastruk-
turních projektů se posunulo v čase – např. výstavba první etapy železnice mezi Tallinnem a Haapsalu 
nebo přestavba části dálnice na trase Tallinn-Tartu z dvouproudé na čtyřproudou. v plánu je i výstavba 
centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu, hlavního vlakového nádraží pro mezinárodní 
i vnitrostátní spoje a hlavního uzlu městské a příměstské dopravy v bezprostřední blízkosti tallinského 
letiště. po dokončení tramvajové linky ze stanice Üllemiste na  letiště se zvažuje výstavba nového 
tramvajového depa.

 ▶ Elektrotechnika

výroba elektrických a optických zařízení je jedním z nejrychleji se rozvíjejících průmyslových odvětví 
v Estonsku. Jeho růst byl dosažen zavedením nových produktů s přidanou hodnotou a zvýšením efekti-
vity. v oblasti komunikačních zařízení však estonský trh ještě není zdaleka nasycen, takže se naskýtá 
prostor pro vstup českých firem.

 ▶ Energetický průmysl

v Estonsku je energetický průmysl klíčovým sektorem. Strategickým úkolem je zajištění energetické 
nezávislosti na rusku a efektivní propojení s evropským energetickým trhem. Sektor energetiky nabízí 
českým firmám velké možnosti – výstavba nadzemní části plynovodu mezi Estonskem a Finskem (Baltic 
connector) byla sice v listopadu 2018 již zahájena s dokončením v říjnu 2019, ale na estonské straně bude 
pokračovat navazující další výstavba. Dále se pak nabízí stále zvažovaný projekt modernizace vysokona-
pěťových sítí z ruských na evropské standardy, v nichž mohou české firmy využít komparativní výhodu 
oproti domácím firmám ve znalostech a zkušenostech s evropskými standardy.

 ▶ Chemický průmysl

Jednou z hlavních částí estonského chemického průmyslu, který má v Estonsku dlouhou tradici, je zpra-
cování živičné břidlice na břidlicovou ropu, které je však silně neekologické. Sektor se v příštích letech 
nevyhne restrukturalizaci, která může nabídnout i možnosti k uplatnění českých firem. obecně roste 
poptávka po výrobcích chemického průmyslu.

 ▶ sklářský a keramický průmysl

Estonský sklářský průmysl se zaměřuje především na výrobu skla jako stavebního materiálu, surovinu 
ke zpracování však musí dovážet. Ke zvýšení poptávky dochází na místním trhu zejména u drobných 
výrobků ze skla, jako jsou imitace perel nebo drahokamů.

 ▶ stavební průmysl

oblast stavebnictví je v Estonsku stále jedním z rychle se rozvíjejících odvětví, pokračuje poptávka 
po nových kvalitních bytech v dobré lokalitě a po průmyslových a skladových prostorách. vzhledem 
k přetrvávajícímu nedostatku pracovních sil je však silně závislé na zahraničních pracovnících, jak 
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dokládá počet udělených stavebních povolení pro výstavbu 1 673 bytů ve 3. čtvrtletí roku 2018, což je 
snížení o 4 % oproti stejnému období roku 2017.

 ▶ textilní a obuvnický průmysl

Estonský textilní průmysl je zaměřen především na export a zahrnuje na 270 podniků. Toto odvětví 
je stále více diferencované a neustále se rozvíjí (za posledních 10 let vstoupilo na estonský trh přes 
100 nových společností). roste ale i zájem o dovoz textilních výrobků, hlavně domácího a technického 
textilu, vlněné příze a obuvi.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Estonsko je světovým lídrem v oblasti elektronického zdravotnictví. Zdravotnický informační systém 
byl vytvořen již v roce 2008 a zahrnuje zdravotní údaje, které využívají jak lékaři, tak i pacienti. více 
než 95 % dat, vytvořených nemocnicemi a lékaři, je digitalizováno, e-recepty v současnosti pokrývají 
100 % předepisovaných receptů. Estonsko má rovněž aktivní biotechnologický klastr, zahrnující více 
než 70 společností, který se ve spolupráci s Univerzitou v Tartu věnuje výzkumu, klinickým testům 
a rozvoji pokrokové vědy. Hlavními oblastmi jsou genetika a molekulární a biomarkerové testování. 
Společnosti ve zdravotnické sféře jsou v Estonsku velmi otevřeny jakékoliv zahraniční spolupráci, 
zejména v oblastech personalizované medicíny, klinických testů, výzkumu rakoviny, biotechnologie 
a zdravotní turistiky.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělský a potravinářský průmysl je objemem produkce největším odvětvím v Estonsku, i přes to však 
Estonsko není v této oblasti soběstačné. Na estonském trhu má své pevné místo české pivo, které se 
vyskytuje ve všech estonských supermarketech i většině restaurací. rovněž velmi úspěšná je produkce 
vlastního piva, která je rozdělena mezi dva hlavní estonské producenty a. Le Coq a Saku. v poslední době 
tato oblast zažila určitý boom, kdy na estonský trh vstoupilo mnoho minipivovarů, které se těší oblibě 
u zákazníků. Zatímco v roce 2014 bylo v Estonsku pouze 12 minipivovarů, v roce 2018 jich bylo aktivních 
již 84. vidíme zde proto potenciál zejména pro dodávky českého chmele pro výrobu piva.

 ▶ Železniční a kolejová doprava

Toto odvětví se v Estonsku jeví jako perspektivní zejména díky projektu rail Baltíka, tj. výstavbě nové 
železniční tratě evropských standardů z Tallinnu do rigy, Kaunasu a na litevsko-polské hranice. Zásadní 
pro tento projekt je financování z fondů EU. odhadovaný rozpočet celého projektu je cca 5 mld. eur, 
přičemž v  letech 2014–2020 by EU měla financovat až 85 % vynaložených nákladů. Celková cena 
za estonskou část tohoto projektu (213 km) by měla činit 1,6 mld. eur, Estonsko samotné by se na této 
částce mělo podílet 250 mil. eur. Konstrukce budou provedeny v několika fázích v letech 2019–2020 se 
zahájením provozu v roce 2026. většina tendrů bude zveřejněna na „Tenders Electronic Daily“ (online 
verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazená pro evropské veřejné zakázky). přestože v prosinci 
2018 bylo do projektu přizváno Finsko kvůli severnímu rozšíření trati a kvůli jeho znalostem evrop-
ským standardů (rozchod 1435 mm a evropské technické normy, se kterými mají estonské firmy mini-
mální zkušenost, převládají ruské standardy, a široký rozchod 1520 mm), by měly mít české firmy stále 
na trhu výhodu. potenciál se nabízí zvláště pro ty z nich, které mají zkušenost s European rail Traffic 
Management System.
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v roce 2018 čelil Tallinnský dopravní podnik korupční kauze s podezřením na porušení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a přijímání úplatků. Došlo proto k posunu plánů na modernizaci tramvajo-
vých tratí a na nákup nových nízkopodlažních tramvají a trolejbusů na další období. 

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0410 – Jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené

HS 1008 – pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí, ostatní

HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. 
nerostných hmot

HS 7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu 
<300 l

Chemický průmysl

HS 2707 – oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných 
dehtů; ap. produkty

HS 2844 – radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi

HS 3606 – Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách

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

HS 3805 – Terpentýnová silice, borová nebo sulfátová terpentýnová silice aj.

HS 3913 – přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.

HS 7110 – platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

HS 4009 – Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než 
tvrdého kaučuku

Dopravní průmysl a infrastruktura HS 4013 – Duše pryžové

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5107 – příze vlněná, česaná, neupravená pro prodej

HS 5109 – příze z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, upravená pro drobný 
prodej

HS 5113 – Tkaniny z chlupů zvířecích hrubých a z žíní

HS 5805 – Tapiserie ručně tkané pracované jehlou goblén.

HS 5911 – výrobky zboží textilní pro technické účely

HS 6310 – Hadry nové, použité; odpady šňůr lan ap. výrobky

HS 6404 – obuv se svrškem z textil. materiálů

HS 6502 – Šišáky formy kloboukové, splétané, nezformované

Stavební průmysl

HS 6801 – Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene 
(vyjma břidlice)

HS 4906 – plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní ap. 
účely, ruční originály

HS 6811 – výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu 
nebo podobné
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perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Stavební průmysl

HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) 
nebo z oceli

HS 8303 – pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky 
ap. výrobky

Sklářský a keramický průmysl HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze 
skla, jinde neuv. než bižuterie

Energetický průmysl

HS 7506 – Desky, plechy, pásy, folie niklové

HS 7806 – ostatní výrobky z olova

HS 8410 – vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8411 – proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže 
na kapaliny

Elektrotechnika

HS 8510 – Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, 
s vestavěným elektrickým motorem

HS 8519 – přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. 
< 1 000 v

HS 8540 – Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou 
nebo fotokatodou

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním 
pohonem

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 2941 – antibiotika


