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Kypr

od počátku roku 2015 došlo k oživení hospodářství a v roce 2017 vzrostl 
HDp o více než 3 %. v roce 2019 by se mělo HDp dostat ke 4,2 %. Kypr 

se v posledních letech také potýkal s deflací, nyní už spotřebitelské ceny při
měřeně rostou. v  zemi (na  území kontrolovaném vládou Kyperské republi
ky) žije 0,9 mil. obyvatel, přičemž HDp na obyvatele v roce 2017 dosahovalo 
25 380 USD. Nezaměstnanost během krize výrazně vzrostla, v  roce 2019 se 
odhaduje na 8 %, nadále by měla mít klesající tendenci. Běžný účet je v posled
ních letech, po větších nerovnováhách během minulé dekády deficitní.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 3,4 3,9 4,0 4,2 3,3 2,8

HDp/obyv. (USD) 23 766 25 380 27 864 28 888 30 948 32 657 

Míra inflace (%) –1,2 0,7 0,8 1,8 2,0 1,9

Nezaměstnanost (%) 13 11,1 9,5 8,0 7,0 6,5

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) –1 –1,5 –0,7 –1,3 –1,3 –1,3

populace (mil.) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Konkurenceschopnost 83/138 64/137 44/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

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

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

fórum (WEF), se Kyperská republika umístila na 44. pozici ze 140 srovná
vaných ekonomik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.
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 ª vývoz Čr na Kypr 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 346 404 21,7 357 813 –3,2

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 283 157 17,7 245 189 15,5

8523 Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam 
zvuku nebo jiného fenoménu ap. 102 179 6,4 611 719 –83,3

8517 přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 95 722 6,0 73 570 30,1

2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 66 252 4,1 7 946 733,8

3304 přípravky kosmetické líčidla 53 888 3,4 6 011 796,5

2106 přípravky potravinové jinde neuv. 38 098 2,4 35 045 8,7

3402 prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj. 28 750 1,8 31 294 –8,1

0901 Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky 25 785 1,6 2 683 861,1

9504 videoherní konzole a automaty, výrobky pro 
lunaparkové, stolní nebo sp 24 205 1,5 107 751 –77,5

Celkem TOp 10 1 064 440 66,6 1 479 021 –28,0

Celkem vývoz 1 597 197 2 147 152 –25,6

zdroj: ČSÚ

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

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 476 756 48,8 374 808 27,2

8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap. 147 173 15,1 — —

2901 acyklické uhlovodíky 104 532 10,7 61 898 68,9

9018 Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje 
a přístroje aj. 33 998 3,5 28 388 19,8

0406 Sýry tvaroh 32 055 3,3 27 402 17,0

4810 papír karton ap. natírané kaolínem aj. barvené 20 724 2,1 23 039 –10,0

4911 výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj. 17 303 1,8 — —

3921 Desky, listy, folie, filmy, pruhy ap., ost. z plastů 15 764 1,6 12 205 29,2

3215 Barvy tiskařské inkousty tuše i tuhé 11 535 1,2 19 009 –39,3

1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 11 402 1,2 — —

Celkem TOp 10 871 242 89,1 546 749 59,3

Celkem dovoz 977 439 797 058 22,6

zdroj: ČSÚ



6 1 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

E v r o pa  /  K y p r

 © příležitosti 
pro český export

 ▶ Energetický průmysl

Kypr neplní závazky v oblasti snižování emisí Co2 (ty dokonce stoupají) ani navyšování podílu energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů, a to navzdory příznivým klimatickým podmínkám na ostrově. Zemi 
hrozí po roce 2020 vysoké pokuty ze strany Evropské komise, vedle toho již dnes rychle rostou náklady 
na emisní povolenky. vláda proto bude muset přistoupit k liberalizaci trhu s elektřinou, které se zatím 
bránila z politických důvodů. otevře se tak prostor pro menší producenty a rozvoj infrastruktury pro 
výrobu elektřiny především ze sluneční a větrné energie.

 ▶ Sklářský a keramický průmysl

velké hotelové komplexy na Kypru prochází modernizací a rozšiřováním nabídky služeb, které jim mají 
umožnit konkurovat luxusním resortům v okolních zemích. Na kyperském pobřeží se dále staví řada rezi
denčních projektů pro zahraniční náročnou klientelu, jejíž zájem i přes vysoké ceny nepolevuje a vláda 
ho cíleně podporuje prodeje kyperského občanství pro investory. pro české firmy se naskýtá příležitost 
k vývozu sklářských a keramický produktů, především se jedná o zrcadla, dlaždice a obklady a stolní 
a kancelářské výrobky ze skla.

 ▶ Stavební průmysl

Kyperská vláda si vytyčila za cíl podporovat turistický sektor, usilovat o další nárůst počtu návštěvníků 
(v roce 2018 rekordních 3,94 mil.) i rozšiřování jejich spektra. K tomu má sloužit vybudování nové 
infrastruktury, která by umožnila model celoroční turistické sezóny. S podporou státu a municipalit 
je plánovaná výstavba moderních přímořských komplexů v Larnace, paralimni a paphosu (přístav 
pro menší soukromá plavidla, obchody, byty a další vybavenost). první multifunkční marina již byla 
dokončena vedle historického centra Limassolu, další se staví v letovisku ayia Napa. vedle toho se 
připravuje výstavba nových golfových hřišť a tréninkových areálů pro zimní přípravu profesionálních 
sportovních týmů. 

Největší projekt z oblasti podpory turistického ruchu představuje výstavba multifunkčního kasina 
světové třídy v Limassolu a čtyř menších satelitních v dalších kyperských městech. vláda udělila licenci 
konsorciu Melco International Development a Hardrock lnternational, které plánuje síť kasin dokončit 
do roku 2020. projekt s rozpočtem 500 mil. eur by měl vedle stavebních prací nabízet příležitost pro 
dodávky vnitřního vybavení, osvětlení a interiérových doplňků.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Kypr dlouhodobě výrazně zaostává za přijatými cíli EU v oblasti zpracování odpadů, recykluje méně než 
čtvrtinu pevného komunálního odpadu a většina je ho naopak skládkována. po roce 2020 bude muset 
vláda začít plnit přísné limity pro podíl skládkování a současně navýšit procento ekologicky recyklova
ného odpadu. pokud nepřijde s jasnou koncepcí nové odpadové politiky, hrozí zemi vysoké pokuty ze 
strany Evropské komise. očekává se proto výstavba nových zařízení na energetické využití odpadu a na to 
navázané infrastruktury, zejména třídíren komunálního odpadu a provozů na zpracování recyklovatel
ného materiálu. Domácí dodavatelé neexistují, nabízí se tak příležitost pro zahraniční firmy.
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 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kyperská vláda si vytyčila jako hlavní strukturální reformu vytvoření systému všeobecného zdravotního 
pojištění, k jehož plné implementaci má dojít v letech 2019 a 2020. Dosud státem centrálně provozovaná 
veřejná zdravotnická zařízení získají právo autonomně hospodařit a s ní i možnost samostatně nakupovat 
lékařskou techniku a další vybavení, což nabízí významnou příležitost pro české exportéry. očekává se 
navíc příliv nových prostředků na investice, které byly odložené v důsledku bankovní krize po roce 2013 
a později kvůli vyjednávání zmiňované reformy. 

Nezávisle na celostátním systému zdravotní péče nabízí zdravotnický trh již v současnosti příležitosti 
pro vývoz české zdravotnické techniky a rehabilitačních pomůcek, které mají na Kypru velmi dobré jméno 
a často se na ostrov dovážejí mimo oficiální distribuční řetězce. potenciál růstu v této oblasti nabízí také 
záměr vlády podporovat do budoucna rozvoj zdravotní turistiky.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Řada kyperských hotelových řetězců a provozovatelů velkých výletní lodí změnila během krize majitele. 
Noví vlastníci kromě investic do vybavení v rámci zlepšení nabídky hledají nové dodavatele pro restau
race a cateringové služby. pro české výrobce instantních a konzervovaných potravin se nabízí příležitost 
zapojit se do nově vytvářených dodavatelských řetězců.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Stavební průmysl

CZCpa 41.00 – Budovy a výstavba budov 

CZCpa 42.2 – Inženýrské sítě a jejich výstavba

CZCpa 42.91 – vodní díla a jejich výstavba

CZCpa 42.99 – ost. inženýrské stavby a jejich výstavba

CZCpa 42.99.12. – Stavby pro sport a rekreaci

CZCpa 43 – Specializované stavební práce

CZCpa 71.11 – architektonické služby

Sklářský a keramický průmysl

HS 7009 – Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek 

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro 
výzdobu aj. účely

HS 7016 – Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky 
z lisovaného skla

HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze 
skla, jn. než bižuterie
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Lichtenštejnsko

v roce 2015 se HDp meziročně snížil o 1,9 %. v zemi k 31. 1. 2015 žilo 37 622 
obyvatel, HDp na obyvatele přesahuje 150 tis. USD. Udaje o běž  ném účtu 

nejsou k dispozici. Lichtenštejnsko zaujímá svým hrubým domácím produk
tem 149. místo ve světě (v roce 2016). avšak měřeno hrubým domácím produk
tem na osobu, stojí Lichtenštejnsko se svými 164 852 USD (údaj za rok 2016) 
celosvětově na přední pozici (na 2. místě za Katarem). Zadlužení země je nu
lové. I přes ekonomickou krizi rostla výkonnost lichtenštejnského národního 
hospodářství. v roce 2010 dosáhla nominální hodnota HDp 5,082 mld. USD, 
v roce 2013 to bylo 5,647 mld. USD a v roce 2016 již 6,233 mld. USD. Meziroční 
nominální růst HDp činil v roce 2015 1,7 % a v roce 2016 již 1,9 %. 

Na základě průzkumů Úřadu trhu práce Lichtenštejnska bylo na konci lis
topadu 2018 hlášeno u stejného úřadu 323 nezaměstnaných, tzn. o 13 osob 
více než v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti v říjnu 2018 se tak zvý
šila ze 1,6 % na 1,7 % ve sledovaném měsíci. ve srovnání se stejným měsícem 
loňského roku zůstal počet nezaměstnaných stejný a tedy i míra nezaměst
nanosti zůstala oproti stejnému měsíci loňského roku nezměněná. 

 ▶ Lichtenštejnsko je součástí Evropského hospodářského prostoru a  je 
měnově provázané se Švýcarskem – v Lichtenštejnsku je měna CHF.

 ▶ Lichtenštejnsko se připojilo k dohodě o automatizované výměně bankov
ních informací dle standardů oECD, výměna funguje od 1. 1. 2017 a pro
běhla novelizace trestního zákoníku. Lichtenštejnsko se též postupně 
zbavuje pověsti "daňového ráje" a zvýšilo kontrolu soukromých offshore 
společností. v prosinci 2017 byla země zařazena na "šedý seznam" zemí 
podle kritérií EU pro daňové ráje, neboť sice ještě plně nesplnila standardy 
oECD v tomto ohledu, avšak s EU spolupracuje a postupně přijímá a napl
ňuje příslušná opatření.

 ▶ v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEF), se Lichtenštejnsko nevyskytuje a dle oECD není exportně 
rizikovou zemí.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1302 – rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky a ost. slizy z rostlin ap.

HS 1602 – Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

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

HS 1806 – Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao

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

HS 2103 – omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a přísad pro 
ochucení

HS 2104 – polévky a bujóny a přípravky pro polévky; homogenizované směsi 
potravinových přípravků

HS 2106 – potravinové přípravky, jinde neuved.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl 

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9019 – přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. 
přístroje 

HS 9020 – ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek 
bez mechanických částí

HS 9021 – ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

HS 9022 – rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, 
zubolékařské, zvěrolékařské účely aj.


