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Island

Islandu se díky zahraničním půjčkám a soustavě striktních fiskálních a mě-
nových opatření podařilo zvrátit negativní vývoj a zahájit rekonvalescenci 

po krizi v roce 2008. HDp roku 2018 vykázalo růst kolem 3,7 % a míra inflace 
roku 2018 dosahovala hodnoty 2,5 %. Během roku 2018 tempo růstu HDp zvol-
nilo a očekává se, že v průběhu roku 2019 se růst ustálí kolem hranice 3 %. 
Zejména v důsledku prohlubujících se potíží islandského leteckého sektoru 
však v závěru roku 2018 došlo k propadu hodnoty ISK na nejnižší úroveň za po-
slední dva roky. Nízká hodnota národní měny v kombinaci s rostoucí cenou 
práce vytváří předpoklady pro rychlejší tempo růstu inflace v nadcházejícím 
období. Tomu odpovídá rovněž navýšení základní úrokové míry o čtvrt pro-
centního bodu na 4,5 % ze strany Islandské centrální banky v závěru roku 2018. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 7,4 4,0 3,7 2,9 2,8 2,6

HDp/obyv. (USD) 61 226 70 248 75 699 79 270 83 924 88 133

Míra inflace (%) 1,7 1,8 2,5 2,6 2,6 2,5

Nezaměstnanost (%) 3,0 2,8 3,2 3,3 3,6 3,8

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 1,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7

populace (mil.) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Konkurenceschopnost 29/140 28/137 24/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECd, WEF

 ▶ Island je součástí Evropského hospodářského prostoru a udržuje těsnou 
politickou a ekonomickou spolupráci se zeměmi EU a Evropského spole-
čenství volného obchodu.

 ▶ v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEF), se Island umístil na 24. pozici ze 140 srovnávaných ekono-
mik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.
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 ª vývoz Čr na Island 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 558 351 49,6 902 082 –38,1

8702 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, 
včetně řidiče 107 689 9,6 24 293 343,3

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 46 243 4,1 62 852 –26,4

9503 Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, 
skládanky 28 026 2,5 18 447 51,9

9405 Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů 
a světlometů 24 924 2,2 21 571 15,5

3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 16 548 1,5 15 115 9,5

7303 Trouby, duté profily ap, z litiny 16 458 1,5 13 133 25,3

9406 Montované stavby 15 756 1,4 15 756 0,0

7610 Konstrukce hliníkové části desky profily apod 13 452 1,2 16 606 –19,0

8716 přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického 
pohonu; jejich část 13 231 1,2 15 020 –11,9

Celkem TOP 10 840 678 74,7 1 104 875 –23,9

Celkem vývoz 1 125 976 1 497 308 –24,8

zdroj: ČsÚ

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

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

7601 Hliník surový (neopracovaný) 1 180 389 80,1 1 218 850 –3,2

0304 Filé aj. maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 87 590 5,9 49 358 77,5

7202 Feroslitiny 81 928 4,8 70 916 15,5

1604 přípravky, konzervy z ryb, kaviár, jeho náhražky 37 482 2,6 38 010 –1,4

9021 ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, 
chirurgických pásů a ký 30 154 2,0 24 397 23,6

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 17 461 1,2 35 547 –50,9

0302 ryby čerstvé chlazené ne filé aj. rybí maso 14 330 0,1 2 010 612,9

2804 vodík plyny vzácné nekovy ostatní 6 425 0,4 — —

0303 ryby zmrazené ne filé aj. rybí maso 5 601 0,4 3 641 53,8

2201 voda vody minerální sodovky neslazené led 2 465 0,2 1 859 32,6

Celkem TOP 10 1 463 825 99,4 1 444 588 1,3

Celkem dovoz 1 473 314 1 481 348 –0,5

zdroj: ČsÚ
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 © příležitosti 
pro český export

 ▶ automobilový průmysl

Z titulu evropské země s nejnižší hustotou zalidnění je vlastnictví auta pro Islanďany praktickou nezbyt-
ností. počet aut zaregistrovaných k provozu na ostrově mírně převyšuje celkové množství obyvatel. 
pokračující ekonomický vzestup Islandu znamená rostoucí kupní sílu domácností, které poptávají 
robustní vozidla s vysokým stupněm výbavy a komfortu. Na opačné straně stojí autopůjčovny na Islandu, 
které provozují 25 tis. osobních vozů převážně v segmentu malých automobilů. v posledních letech se 
rychle zvyšuje zájem o elektromobily a vozidla s hybridním pohonem. Důvodem je především stoupa-
jící spotřební daň, která výrazně zdražuje ceny pohonných hmot, a rovněž zvyšující se uhlíková daň. 
automobilky v České republice mohou pokrýt obě části spektra poptávky po nových automobilech, ale 
také dodávat vozidla pro městskou hromadnou dopravu a pro nákladní dopravu, jakož i náhradní díly 
a příslušenství k nim (pneumatiky).

 ▶ Energetický průmysl

v důsledku velkého množství geotermální energie a tekoucí povrchové vody je Island schopen pokrýt 
veškerou domácí poptávku po elektrické energii z těchto zdrojů. S produkcí zhruba 55 000 kWh na osobu 
je Island touto optikou největším producentem elektrické energie na světě. využití potenciálu geoter-
mální a vodní energie je v současné době odhadováno na zhruba jednu třetinu. Existuje proto velký 
prostor k dalšímu rozvoji produkce elektrické energie z domácích ekologických zdrojů. Značný potenciál 
k rozvoji skýtá rovněž větrná energie, k níž se v posledních letech čím dál tím více upíná pozornost vlády. 
Čistá elektrická energie by do budoucna měla Islandu napomoci s plněním mezinárodních klimatických 
závazků a zároveň postupně omezovat závislost na dovozu z ropy produkovaných pohonných hmot. 

 ▶ stavební průmysl

Dravost incomingové turistiky se přímo odráží v nadprůměrných výkonech islandského stavebnictví. 
Část Islanďanů pořizování nových nemovitostí, ať už bytových jednotek k trvalému bydlení nebo domů 
pro ubytování hotelového typu, bere jako investici. Mnoho Islanďanů své byty ve městech pronajímá pro 
krátkodobé pobyty zahraničních hostů a pořizuje si proto nové vlastní bydlení. velký počet zahraničních 
pracovníků na Islandu generuje další poptávku po nájemních ubytovacích kapacitách. v příštích letech 
by navíc mělo dojít k opětovnému zrychlení výstavby ubytovacích zařízení pro turisty. počet nových hote-
lových pokojů by měl do roku 2022 vzrůst o 2 000. vláda ve státním rozpočtu na rok 2019 počítá rovněž 
s navýšením finanční alokace na výstavbu nové nemocnice v reykjavíku, nových bytů a infrastruktury. 
pro všechny tyto developerské projekty mohou firmy z České republiky dodávat materiál a komponenty 
pro stavbu.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

v souvislosti s podstatnou liberalizací dovozu potravin ze zemí EU, která nastala v květnu 2018, se 
výrazně rozšiřují možnosti dodávek poživatin, splňujících vysoké kvalitativní nároky islandských spo-
třebitelů a zároveň cenově příznivých. omezení vyplývá z dopravních cest na Island, a proto lze soutěžit 
nabídkami v segmentu trvanlivých potravin, které mohou být přepravovány lodí. vzhledem k vysokému 
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daňové mu zatížení pálenek a vína je oblíbenou alternativou konzumace cenově přijatelnějšího piva; 
české pivo je již dnes na Islandu známé. Své místo na trhu rovněž našli první čeští výrobci krmiv pro 
domácí zvířata, kteří i u prémiových přípravků mohou konkurovat cenou. Další možnosti odbytu se 
nabízejí na úseku dodávek obalového materiálu pro islandské potravinářské výrobky.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti 

automobilový průmysl

HS 8703 – osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8716 – přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich 
části

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Energetický průmysl

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

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8410 – vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Stavební průmysl

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

HS 3920 – ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. 
ani jinak nekomb.

HS 3922 – Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety ap. 
výrobky, z plastů

HS 3925 – Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené

HS 4408 – Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané 
ap., <6 mm

HS 4418 – výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva

HS 6907 – Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; 
mozaikové ap. výrobky

HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení

HS 7610 – Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.

HS 8302 – Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, 
schodištím apod.

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 9406 – Montované stavby
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perspektivní sektor Konkrétní příležitosti 

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

HS 1905 – pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao

HS 1107 – Slad i pražený

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

HS 2203 – pivo ze sladu

HS 2309 – přípravky používané k výživě zvířat

HS 3926 – ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 
až 3914

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

HS 4804 – Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft aj., ne k popisování, ne 
k hyg. účelům

HS 4821 – Štítky nálepky papírové kartonové lepenkové

HS 6305 – pytle pytlíky k balení zboží


