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Lucembursko

Lucembursko vykazuje dlouhodobě stabilní růst HDp v  rozmezí 3 až 
4 %  ročně. pro letošní rok prognózuje MMF růst HDp ve  výši 3,5 %. 

Míra inflace mírně klesla (2,1 % v 2017 vs. 1,5 % v 2018), stále se tak drží 
na relativně nízkých hodnotách. v 2019 by měla zůstat na zhruba stejné 
úrovni (1,6 %). Celková populace Lucemburska je 602 tis. obyvatel a HDp 
na obyvatele v roce 2018 dosahoval 113,954 USD. Nezaměstnanost v zemi 
v roce 2018 dosáhla 5,4 %. Běžný účet Lucemburska je dlouhodobě přebyt-
kový (3,1 mld. eur). 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 3,0 2,3 4,0 3,5 3,3 3,2

HDp/obyv. (USD) 101 788 105 863 113 954 115 203 119 893 123 867

Míra inflace (%) 0,2 2,1 1,5 1,8 1,9 2,0

Nezaměstnanost (%) 6,3 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 3,0 3,1 3,4 3,5 3,6 3,8

populace (mil.) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Konkurenceschopnost 20/138 19/137 19/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

odhad mezinárodního měnového fondu Zdroj: mmF, oecD, WeF, sb

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

fórum (WEF), se země umístila na 19. pozici ze 140 srovnávaných ekono-
mik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.
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 ª vývoz Čr do Lucemburska 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 1 206 910 21,2 1 263 737 –4,5

8481 Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj. 700 290 12,3 624 669 12,1

4002 Kaučuk syntetický ap. směsi s kaučukem přírod 437 420 7,7 363 757 20,3

5403 příze z hedvábí umělého monofil do 67 decitex 370 160 6,5 — —

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 186 408 3,3 141 026 32,2

7217 Dráty z železa oceli nelegované 182 271 3,2 4 794 3 702,1

5902 Textilie kordové pneu z nití vysokopevnostn 182 224 3,2 — —

4011 pneumatiky nové z pryže 147 143 2,6 134 922 9,1

3902 polymery propylenu olefínů v primárních formách 107 512 1,9 99 805 7,7

8517 přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 106 945 1,9 151 119 –29,2

celkem ToP 10 3 627 283 63,9 2 783 829 30,3

celkem vývoz 5 680 424 4 695 613 21,0

zdroj: ČsÚ

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

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

2716 Energie elektrická 946 172 20,6 927 465 2,0

2849 Karbidy chemicky definované a nedefinované 381 941 8,3 170 362 124,2

7801 olovo surové (neopracované) 362 079 7,9 — —

8481 Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj. 311 935 6,8 631 242 –50,6

5402 příze z hedvábí syntického monofil do 67 dtex 174 526 3,8 — —

4811 papír karton vata buničitá aj. natřené plasty 145 553 3,2 121 035 20,3

7312 Lana kabely pásy aj. splétané z železa oceli 140 855 3,1 201 569 –30,1

8528 Monitory, projektory, bez Tv, přijímače televizní 134 994 2,9 574 23 418,1

4011 pneumatiky nové z pryže 126 210 2,7 134 922 –6,5

4001 Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod. 122 967 2,7 121 280 1,4

celkem ToP 10 2 847 232 62,0 2 308 449 23,3

celkem dovoz 4 978 361 4 591 171 8,4

zdroj: ČsÚ
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 © příležitosti 
pro český export

 ▶ civilní letecký průmysl

Lucembursko se orientuje na satelitní a vesmírné technologie. Existuje řada specializovaných firem, 
některé investují do tzv. „těžby minerálů z vesmíru“ (asteroid mining). příležitosti ke spolupráci se nabí-
zejí rovněž v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře, ESa, resp. v souvislosti 
s nově (10/2018) sjednaným bilaterálním MoU při prospekci a využívání vesmírných zdrojů.

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Lucembursko patří k významným logistickým a přepravním uzlům regionu, v oblasti podniká řada lucem-
burských i zahraničních firem. příležitosti se nabízejí zejména v autodopravě a letectví.

 ▶ energetický průmysl

Země produkuje 1,4 mld. kWh; spotřebovává 6,2 mld. kWh. Těží hlavně z externích jaderných a domácích 
obnovitelných a vodních zdrojů (ll%). 

vybrané energeticky náročné obory (ocelářství, těžařství) procházejí restrukturalizací. Existuje prostor 
podílet se na modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren (větrná energie, biomasa, solární panely). 
Snížení energetické náročnosti (dekarbonizace) a energetické závislosti země je pro Lucembursko výzvou 
i vzhledem k aktivnímu zapojení Lucemburska do agendy Cop21. Země v oblasti úzce spolupracuje 
s ostatními členy Beneluxu a baltskými státy.

 ▶ IcT

Trh se službami ICT je do značné míry saturovaný, zj. v sektoru finančních služeb, poptávka po IT exper-
tech však stále trvá. pro české vývozce existují příležitosti v outsourcingu v oblasti e-commerce, teleko-
munikací a poradenských služeb.

 ▶ Nábytkářský průmysl

příležitostí pro produktovou tvorbu je především design (grafický i průmyslový, materiálů/dřevo, kámen, 
plasty, sklo, porcelán/ i veškerých typů užitných předmětů /exteriérový/zahraniční mobiliář, hračky, 
nábytek, šperky, atd.). Lucemburský trh je dlouhodobě solidně bonitní, obliba designu vysoká. prostředí 
je nicméně silně saturované a konkurence vysoká.

 ▶ stavební průmysl

Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytové výstavby, snižování energetické náročnosti 
a environmentálních rekultivací (čističky odpadů, atd.) jsou ambiciózní i díky předpokládanému udržení 
trendu dynamického demografického růstu země (počet obyvatel by měl do 2050 stoupnout na 1 mil. osob: 
Lucembursko je z hlediska přírůstku obyvatel na jednom z prvních míst 276 evropských regionů).

razantní zlepšení již nyní neúměrně zatížené dopravní situace (zejména v hlavním městě) se v krát-
kodobé perspektivě nepředpokládá, vláda nicméně zahájila ambiciózní plán investic do bytové výstavby, 
nových dopravních tepen, sběrných parkovišť na okrajích měst a rozvoje veřejné dopravy (od I. Q 2020 
zdarma).
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 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Místní ekologicko-inovační klastr zpracovává projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly 
do konce 20. stol. centrem těžkého průmyslu a ocelářství (Belvaux, Dudelange). Spektrum příležitostí 
se nabízí pro dodávky ekologických technologických řešení (rekultivace).

 ▶ Zábava a volný čas

rozvoji sektoru turistiky věnuje administrativa v posledních letech zvýšenou pozornost. Jakkoli jsou 
možnosti nabídky přírodních krás a kulturních pamětihodností omezeny rozlohou a možnostmi země, 
pokračují masivní subvence do infrastruktury (ubytování, parkovaní místa, cílená reklama). příležitostí 
jsou kromě (kratších, intenzivních) turistických pobytů, zj. pobyty specializované (vinařství, balneo  
a sportovní turistika), resp. přídatné multigenerační odpočinkové aktivity.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Lucembursko je příležitostí pro export potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou a místních 
specialit („produits du terroir“).

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

HS 8411 – proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

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

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

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

Dopravní průmysl a infrastruktura

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

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

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv

Stavební průmysl

HS 3925 – Stavební výrobky z platů, jinde neuved.

HS 6904 – Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové 
tvarovky a podobné

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, 
ze železa nebo nelegované oceli

HS 7215 – ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7314 – Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového 
drátu

HS 7325 – ost. výrobky odlité ze železa, oceli

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

ICT

HS 8517 – přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat

HS 8519 – přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

Cpa 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

Civilní letecký průmysl HS 8802 – ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
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Maďarsko

v posledních třech letech se maďarskému hospodářství daří. Za rok 2018 
se ekonomický růst země ustálil ve výši 4 %, což převyšuje průměr růstu 

zemí EU, avšak patří mezi nejnižší ve středoevropském regionu, neboť Čes-
ká republika, polsko a rumunsko dosahují vyššího růstu. Celková popu lace 
Maďarska je 9,8 mil. obyvatel a HDp na obyvatele v  roce 2017 vykazova lo 
hodnotu 14 209 USD. Nezaměstnanost se dlouhodobě snižuje a v roce 2018 
dosáhla hodnoty 3,9 %, což je nejlepší výsledek za posledních dvanáct let. 
Běžný účet je v přebytku. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 2,2 3,9 4,0 3,3 2,6 2,4

HDp/obyv. (USD) 12 802 14 209 16 016 16 905 18 069 19 146

Míra inflace (%) 0,4 2,4 2,8 3,3 3,0 3,0

Nezaměstnanost (%) 5,1 4,2 3,9 3,5 3,1 2,7

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 7,6 4,4 3,6 3,5 3,3 2,6

populace (mil.) 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7

Konkurenceschopnost 69/138 60/137 48/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

odhad mezinárodního měnového fondu Zdroj: mmF, oecD, WeF

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

fórum (WEF), se Maďarsko umístilo na 48. pozici ze 140 srovnávaných 
ekonomik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

vodohospodářský průmysl

HS 8421 – ostředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin 
nebo plynů

HS 59 11 – výrobky zboží textilní pro technické účely

HS 56 03 – Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované

HS 85 41 – Diody, transistory ap. polovodičová zařízení

HS 85 45 – Elektrody kartáčky uhlíkové uhlíky

HS 7403 – Měď nerafinovaná, slitiny mědi netvářené

Cpa 39 – Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

Nábytkářský průmysl

HS 9701 – obrazy, malby, kresby, ručně zhotovené, koláže

HS 9403 – ost. nábytek a jeho části a součásti

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

HS 7117 – Bižuterie umělá

CZ-Cpa 71.11 – architektonické služby

Zemědělský a potravinářský průmysl

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

HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

HS 1901 – Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, 
škrobu, aj.

HS 1904 – výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

HS 2202 – voda, včetně minerálních vod a sodovek, slazená aj. nápoje

HS 2204 – víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; 
vinný mošt jiný než čísla 2009

Zábava a volný čas Cpa 79.10 – Služby cestovních agentur a kanceláří


