
3 5 4 M A PA  G L O B Á L N Í C H  O B O R O V Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í

A s i e  /  K ata r

Katar

Katar je jedním z nejbohatších států světa s ekonomikou dominantně ori-
entovanou na těžbu, zpracování a export ropy a zemního plynu (LNG), 

jehož hlavním odběratelem jsou zejména asijské země. Ačkoliv byla katarská 
ekonomika obchodním embargem ze strany jeho arabských sousedů KsA, 
sAe a Bahrajnu z roku 2017 poškozena, rychle se z počátečního šoku vzpa-
matovala a v roce 2018 již rostla tempem téměř 3 %. Na vzestupu byl v roce 
2018 i ukazatel přepočtu HDP na obyvatele s velmi vysokou hodnotou téměř 
68 tis. UsD. Podobné výsledky se očekávají i v dalších letech. Bilance běž-
ného účtu se po krátkém propadu z roku 2016 opět vrátila do černých čísel 
a v roce 2018 činila 9 098 mil. UsD. inflace se drží na rozumných hodnotách, 
v roce 2018 3,7 % a očekává se její pokles. Počet obyvatel se pomalu zvyšuje 
směrem k hranici 3 milionů. Nezaměstnanost v zemi je dle dostupných údajů 
velmi nízká.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Růst HDP (%) 2,1 1,6 2,7 2,8 2,6 2,7

HDP/obyv. (UsD) 57 965 61 025 67 818 72 677 74 935 76 997

Míra inflace (%) 2,7 0,4 3,7 3,5 2,2 2,1

Nezaměstnanost (%) — — — — — —

Bilance běžného účtu 
(mld. UsD) –8,3 6,4 9,0 13,4 14,3 14

Populace (mil.) 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

Konkurenceschopnost 18/138 25/137 30/140 — — —

exportní riziko OeCD 3/7 3/7 3/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje světové ekonomické 
fórum (WeF), se Katar sesunul z 25. pozice na 30. pozici ze 140 srovnáva-
ných ekonomik a dle OeCD je stupeň exportního rizika dlouhodobě 3/7.
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 ª Vývoz ČR do Kataru 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
Podíl 

z celku (%)
stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8471 stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 591 085 28,6 470 181 25,7

8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné 
základny, vybaven 262 149 12,7 918 521 –71,5

8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo 
hlavně se zařízeními 97 687 4,7 26 238 272,3

9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod. 
hygien. výrobky 92 927 4,5 21 061 341,2

8481 Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj. 79 860 3,9 125 835 –36,5

9405 svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů 
a světlometů 68 018 3,3 60 930 11,6

8703 Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu 
osob 62 064 3,0 95 450 –35,0

8536 el. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. 
obvodů aj. < 1 000 V 61 052 3,0 30 949 97,3

8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem 56 803 2,8 138 576 –59,0

8528 Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní 55 735 2,7 48 720 14,4

Celkem tOP 10 1 427 380 69,2 1 936 461 –26,3

Celkem vývoz 2 063 596 2 646 023 –22,0

zdroj: ČSÚ

 «  Dovoz ČR z Kataru 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) 169 232 62,1 199 057 –15,0

3901 Polymery a ethyleny v primárních formách 97 076 35,6 122 446 –20,7

8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné 
základny, vybaven 1 336 0,5 68 1 864,7

8517 Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 810 0,3 189 328,6

7013 sklo stolní domácenské kuchyňské aj. zboží 733 0,3 3,0 24 333,3

9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje 
a zařízení na měř 683 0,3 — —

8536 el. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. 
obvodů aj. < 1 000 V 554 0,2 319 73,7

2710 Oleje minerální a z ner živičných ne surové 414 0,2 1 444 –71,3

7415 skoby ap. z mědi železa oceli šrouby ap. z mědi 213 0,1 100 113,0

8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním 207 0,1 — —

Celkem tOP 10 271 258 99,5 323 626 –16,2

Celkem dovoz 272 555 332 185 –18,0

zdroj: ČSÚ
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 © Příležitosti 
pro český export

 ▶ automobilový průmysl

Jednou z dlouhodobě úspěšných položek českého exportu do Kataru představují automobily (vozový park 
taxislužby v Doha je z části tvořen vozy Škoda superb). V budoucnu by se v souvislosti s plánovaným 
rozvojem veřejné dopravy mohly uplatnit autobusy. Potenciál mají též nákladní automobily, stavební 
a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly a pneumatiky.

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžba a zpracování ropy a zejména plynu zůstává přes určitou diverzifikaci stěžejním ekonomickým 
sektorem. státní společnost Qatar Petroleum plánuje masivní rozšíření závodu na výrobu zkapalněného 
zemního plynu v Ras Laffan. Tento petrochemický komplex se po dostavbě má stát největším svého druhu 
na světě. Plánované investice mají přesáhnout 20 mld. UsD. České firmy by se mohly uplatnit subdodáv-
kami bezešvého potrubí, armatur, ventilů, pump, kompresorů a měřící / řídící techniky.

 ▶ Sklářský a keramický průmysl

České sklo, šperky a bižuterie, bytové doplňky a umělecká díla představují příležitosti pro české firmy, 
které dokáží své originální, inovativní a kreativní produkty katarskému spotřebiteli přiblížit funkční 
marketingovou kampaní, která zohlední místní preference a zvyklosti náročné klientely. Důležitější, než 
cena výrobku je na katarském trhu jeho image, originalita a zajímavost.

 ▶ Stavební průmysl

V rámci pořadatelství Ms v kopané v roce 2022 nastartoval Katar mohutný investiční boom s hodnotou 
přibližně 220 mld. UsD na projekty v dopravě, energetice, vodním hospodářství a bydlení. Jde např. 
o vybudování národního železničního systému včetně metra (25 mld. UsD), rozšíření letiště na kapacitu 
50 mil. cestujících ročně (10 mld. UsD), rozšíření kapacity přístavu (7 mld. UsD), přemostění zálivu 
v hlavním městě (1 mld. UsD). Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit subdodávkami stavební, osvětlo-
vací a klimatizační techniky, chladících zařízení, elektrických rozvodů, ocelových konstrukcí, osobních 
i nákladních výtahů, či stavebních a izolačních materiálů.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Katar pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví s cílem dalšího rozšíření lůžkové 
kapacity státních nemocnic. Pro české dodavatele představuje katarský zdravotnický sektor velký poten-
ciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a léků.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Katar dováží až 90 % potravin, přičemž sortiment na trhu stále zaostává za nabídkou ve vyspělých zemích. 
Z české produkce by se mohlo uplatnit mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky 
v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací 
přípravky) apod.



3 5 7M A PA  G L O B Á L N Í C H  O B O R O V Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í

A s i e  /  K ata r

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

stavební průmysl 

Hs 3925 – stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

Hs 6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

Hs 6811 – Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu 
nebo podobné

Hs 8415 – stroje přístroje klimatizační

Hs 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení 

Hs 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Hs 8544 – izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Hs 9405 – svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

Důlní, těžební a ropný průmysl

Hs 6811 – Zboží osinkocementové buničitocementové apod

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

Hs 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

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

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

Hs 9026 – Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku 
aj. přístroje

Automobilový průmysl 

Hs 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Hs 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

Hs 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu

Hs 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, 
především pro dopravu osob nebo nákladu

Hs 8716 – Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Hs 0402 – Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

Hs 0404 – syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též 
slazené

Hs 0406 – sýry a tvaroh

Hs 0710 – Zelenina vařená, zmrazená

Hs 0712 – Zelenina sušená, drcená v prášku

Hs 0811 – Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, slazené

Hs 0813 – Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce 
nebo ořechů

Hs 1051 – Dětské přesnídávky

sklářský a keramický průmysl

Hs 7004 – Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované

Hs 7013 – stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro 
výzdobu aj. účely

Hs 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží


