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Uzbekistán 

Dle dostupných údajů lze v Uzbekistánu sledovat v poslední dekádě sta-
bilní ekonomický růst, který se pohybuje v rozmezí 5 až 8 %. Konkrétně 

v  roce 2018 dosáhl růst HDP hodnoty 5 %. Míra inflace vykazuje vysokou 
hodnotu 19,2 %. V zemi dle odhadů žije přes 32,7 mil. obyvatel a HDP na oby-
vatele přesahuje 1 300 UsD. Běžný účet Uzbekistánu je mírně deficitní.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Růst HDP (%) 7,8 5,3 5,0 5,0 5,5 6,0

HDP/obyv. (UsD) 2 124 1 520 1 326 1 560 1 660 1 746

Míra inflace (%) 8,0 12,5 19,2 14,9 12,6 10

Nezaměstnanost (%) — — — — — —

Bilance běžného účtu 
(mld. UsD) 0,4 1,7 –0,2 –0,8 –1,3 –1,6

Populace (mil.) 31,6 32,1 32,7 32,9 33,3 33,6

Konkurenceschopnost — — — — — —

exportní riziko OeCD 6/7 6/7 5/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu zdroj: MMF, OeCD, sb, WeF

 ▶ evropská unie neuzavřela se zemí žádnou obchodní dohodu.
 ▶ �Uzbekistán nefiguruje v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje 

světové ekonomické fórum (WeF) a exportní riziko dle OeCD je 5/7.
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 ª Vývoz ČR do Uzbekistánu 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. 111 547 11,3 174 870 –36,2

8417 Pece průmyslové laboratorní neelektrické 49 159 5,0 16 270 202,1

3926 Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních 
materiálů čísel 3901 až 3914 40 790 4,1 15 398 164,9

8536 el. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. 
obvodů aj. < 1 000 V 33 989 3,5 13 613 149,7

3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 33 109 3,4 22 143 49,5

8517 Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 31 470 3,2 29 978 5,0

8471 stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 30 162 3,1 22 615 33,4

8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 
čísel 8701 až 8705 25 034 2,5 — —

8701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 22 591 2,3 1 297 1 641,8

8415 stroje přístroje klimatizační 22 460 2,3 24 660 –8,9

Celkem tOP 10 400 311 40,7 296 184 35,2

Celkem vývoz 983 532 1 669 356 –41,1

zdroj: ČsÚ

 « � Dovoz ČR z Uzbekistánu 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
Podíl 

z celku (%)
stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

5208 Tkaniny bavlněné nad 85 % do 200 g.m–2 32 216 22,8 35 541 –9,4

5205 Příze bavlněná nad 85 % neupravená pro prodej 15 796 11,2 13 626 15,9

6109 Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené 13 839 9,8 20 306 –31,8

8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní 
plynové turbíny 13 643 9,7 — —

6104 Kostýmy, šaty, sukně ap., dámské, dívčí, pletené 11 904 8,4 13 275 –10,3

7601 Hliník surový (neopracovaný) 9 120 6,5 1 060 760,4

6110 Pulovry, svetry, vesty apod. pletené háčkované 8 829 6,3 9 692 –8,9

0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 6 631 4,7 4 320 53,5

6204 Kostýmy, šaty, sukně, kalhoty ap., dámské, dívčí 5 700 4,0 20 396 –72,1

6302 Prádlo ložní, stolní, toaletní, kuchyňské 5 194 3,7 2 776 87,1

Celkem tOP 10 122 872 87,0 120 992 1,6

Celkem dovoz 141 152 161 058 –12,4

zdroj: ČsÚ
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 © Příležitosti 
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu je jednou ze současných priorit nové uzbecké 
vlády. Program rozvoje a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury počítá s rekonstrukcí, moderni-
zací a výstavbou více než 1 200 km silnic a dálnic. Program kromě běžných stavebních prací zahrnuje zavádění 
moderních telematických systémů zejména na dálničních úsecích a na silnicích 1. třídy a stejně tak v rámci 
probíhající modernizace městské dopravní infrastruktury i v hlavním městě Taškentu a v dalších větších 
městech. Na celostátní úrovni se postupně realizuje plán modernizace infrastruktury a řízení železniční 
dopravy (včetně získávání know-how pro zefektivnění mezinárodní železniční přepravy) a letového provozu.

 ▶ energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu, a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost 
Uzbekenergo, jejíž program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015–2019 počítá s realizací 
více než 30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld. UsD. Uskutečňuje se výstavba nových energe-
tických bloků s paroplynovým cyklem o celkovém výkonu 3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace 
malých a středních vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní kapacity na 14 MW. Probíhá výstavba 
a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových stanic, řídících cen-
ter ap., přičemž hlavní roli v tomto sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních, inže-
nýringových, dodavatelských a výrobních subjektů.

V roce 2018 byla ohlášena výstavba jaderné elektrárny, která bude postavená v Uzbekistánu podle 
ruského modelu. stavební práce budou prováděny uzbeckou stranou společně s ruskou státní společností 
Rosatom. Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou bloků o celkové kapacitě 2,4 gigawattů, stavba bude 
stát 11 miliard UsD. spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2028. Výstavba elektrárny předsta-
vuje významnou příležitost pro zapojení českých firem ze segmentu jaderné energetiky do projektu jako 
subdodavatelů, resp. konzultantů.

 ▶ Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilo-
váním vnější a vnitřní bezpečnosti země. Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně 
široká, tj. od výzbroje a výstroje armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po tech-
nologicky náročné systémy používané jednotlivými druhy pozemních vojsk a  letectva (komponenty 
a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy ap.).

 ▶ zdravotnický a farmaceutický průmysl

strategie ekonomického rozvoje prosazovaná novou uzbeckou vládou počítá s  rozšířením výrobní 
základny farmaceutického průmyslu. Podmínkou toho jsou nákupy odpovídajících technologií ze zahra-
ničí. Rozšiřování sortimentu farmaceutické produkce půjde ruku v ruce s nákupy patentů a  licencí 
zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a tablet). Vládní program rovněž počítá 
s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný růst nákupů 
zdravotnického nábytku a techniky.
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 ▶ zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby a potravinářskému průmyslu vláda věnuje stále větší pozornost. Je patrná 
tendence zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových tech-
nologií a rovněž formou zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. Nynější program strukturních
reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské výroby si kromě jiného klade za cíl i zvýšení stavu 
hovězího dobytka na 20 mil. kusů, čemuž by měla odpovídat roční produkce mléka 12 mil. tun. V rost-
linné výrobě vývoj směřuje ke zkvalitňování sběru a zpracování ovoce a zeleniny. V souladu s plánem 
rozvoje potravinářského průmyslu na období 2016–2020 probíhá postupná modernizace potravinářských 
podniků s cílem zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, což je vidět např. v pekařském průmyslu, 
ve výrobě masných výrobků, zavařenin, kvalitních ovocných šťáv a džusů. existuje zde proto značný 
potenciál růstu vývozu potravinářských technologií, a to zejména zařízení pro pekárny, masokombináty, 
sodovkárny a technologie pro skladování potravin.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Hs 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

Hs 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží

Hs 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy

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

Hs 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. 
přístroje

Hs 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

Hs 9027 – Přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory, na měření, kontrolu 
viskozity, roztažnosti aj.

Hs 9031 – Měřicí nebo kontrolní přístroje, projektory na kontrolu profilů

Hs 9033 – Části, součásti a příslušenství strojů optických, měřicích, lékař. ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Hs 0102 – Živý hovězí dobytek

Hs 2304 – Pokrutiny, odpad po extrahování sojového oleje

Hs 8417 – Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických 
spalovacích pecí

Hs 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

Hs 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Hs 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

Hs 8438 – stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Hs 8514 – elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. 
zpracování materiálů
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Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Obranný průmysl

Hs 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Hs 8804 – Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky

Hs 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Hs 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Hs 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné 
náplně

Hs 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307-9331

Hs 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; 
náboje ap.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Hs 8517 – Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat

Hs 8529 – Části přístrojů vysílacích, přijímacích, televizních, rozhlasových

Hs 8530 – el. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

Hs 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické 
přístroje a signalizační zařízení

energetický průmysl

Hs 8401 – Jaderné reaktory, palivové články pro jaderné reaktory, stroje 
a přístroje pro oddělování izotopů

Hs 8406 – Parní turbíny

Hs 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Hs 8419 – stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními 
postupy

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

Hs 8535 – el. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. 
> 1 000 V

Hs 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. 
ovládání

Hs 8538 – Části přístrojů k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj.

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

 ] Příležitosti  
pro rozvojovou spolupráci

kategorie vyspělosti země: LMiC

Uzbekistán za posledních deset let zažil poměrně výrazný ekonomický růst, a to zejména díky přízni-
vým obchodním podmínkám pro jeho hlavní vývozní komodity jako je měď, zlato, zemní plyn a bavlna. 
Dále díky makroekonomickému řízení vlády a omezené účasti na mezinárodních finančních trzích, 
která jej ochránila od světového hospodářského útlumu. Nicméně země se stále musí vypořádat s řadou 
výzev například v podobě zhoršující se bezpečnostní situací v sousedním Afghánistánu a rovněž regio-
nálních otázek souvisejících zejména s řízením a využíváním přeshraničních energetických a vodních 
zdrojů. Uzbekistán musí vyvinout úsilí k minimalizaci zranitelnosti svého hospodářství vůči možným 
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vnějším šokům, které ovlivňují ceny komodit a očekávaný příliv přímých zahraničních investic a zahra-
ničních úvěrů na financování velkých veřejných investičních programů.

V únoru 2017 uzbecká vláda přijala a začala implementovat strategii národního rozvoje 2017–2021 
(strategy of Actions for the Development of Uzbekistan), která usiluje o stanovení politických, ekono-
mických a sociálních priorit, včetně opatření k liberalizaci ekonomiky a trvalému udržitelnému růstu.

 ▶ sektor vody a sanitace

V Uzbekistánu proběhl Aral sea Basin Program Drainage, irrigation and Wetlands improvement Project, 
jehož cílem je zlepšení odvodnění, zavlažování a zlepšení mokřadů. V celé zemi, zejména v povodí řeky 
Amudarja, je půda slaná a drenážní systémy jsou nedostatečné. Technologie, která se v zemi nejčastěji 
používá, vede k nadměrné hladině spodní vody a přítomnosti soli v půdním profilu. Projekt si kladl za cíl 
zvýšit produktivitu v zavlažovaném zemědělství, zaměstnanost a příjmy v Karakalpakstánu, jednom 
z nejchudších regionů ve střední Asii, dále pak zlepšit kvalitu vody v řece Amudarja skrze bezpečnou 
likvidaci odpadních vod, zvýšit kvalitu mokřadů, budovat instituce pro zlepšení vodního hospodář-
ství a pro provoz a údržbu závlahových a odvodňovacích systémů a podpořit udržitelné zavlažované 
zemědělství. Hladina spodní vody byla snížena na přijatelnou úroveň v 90 % oblasti projektu a daří se 
odsolovat zavlažované pozemky. Dříve nepoužitelná půda je nyní použitelná pro zemědělství, pomáhá 
vytvářet pracovní místa a příjmy v této oblasti. Uzbecké vysoce decentralizované komunální služby trpí 
nedostatečnými investicemi a odkládanou údržbou. To má negativní dopad na infrastrukturu, která 
se díky své zastaralosti stává neefektivní. Kanalizační systémy v Buchaře a samarkandu jsou více než 
40 let staré a bude nutné je brzy vyměnit. Na to reaguje Bukhara and samarkhand sewerage Project 
(2009–2020), který si klade za cíl snížit znečištění odpadních vod a jeho dopady na životní prostředí 
a zvýšit účinnost a udržitelnost nakládání s odpadními vodami v těchto městech. Toho bude dosaženo 
prostřednictvím obnovy vybraných úseků kanalizace, rozšířením kanalizace do v současnosti nepřipo-
jených centrálních historických částí, instalací energeticky úsporných zařízení (zejména na přečerpá-
vacích stanicích odpadních vod) a zvýšením kapacity vodních inženýrských sítí.

Příležitostí pro rozvojovou spolupráci v Uzbekistánu využili zástupci českého soukromého sektoru 
i za podpory Programu B2B České rozvojové agentury. V Uzbekistánu realizovali své podnikatelské 
záměry zejména v oblasti vody a sanitace, konkrétně v rozvoji čištění odpadních vod. 

 ▶ sektor zemědělství

Zde existuje snaha země o zvýšení produktivity, ziskovosti a finanční a environmentální udržitelnosti. 
Rozvojová strategie 2017–2021 vidí oblast zemědělství jako jednu z priorit pro další rozvoj země. 
Pozitivní dopad přinesl projekt Rural enterprise support Project – Phase ii realizovaný 2015–2016, 
který měl za cíl podpořit zemědělce a zemědělské podniky v sedmi krajích (v nichž žije asi 65 % oby-
vatel země) a zlepšit zavlažovací systém obnovou infrastruktury určené k zavlažování a odvodňování 
a vytvořením sdružení uživatelů vody. Finanční prostředky, určené k nákupu zemědělských strojů, zaří-
zení na zpracování, balení, vybavení a materiál obdrželo doposud v rámci projektu 370 zemědělských 
podniků. V rámci projektu jsou podporovány investice do výsadby ovocných stromů, chovu drůbeže, 
rybolovu a živočišné výroby. Celkem 36 300 zemědělců bylo proškoleno v oblasti ochrany plodin proti 
škůdcům, rozvoje živočišné výroby a přípravy podnikatelských plánů. 

zdroj dat: http://www.worldbank.org

Vietnam

Vietnam se řadí mezi země, které v poslední dekádě vykazovaly stabil-
ní růst ekonomiky. V roce 2018 činil růst HDP 6,6 %. inflace vzrostla 

v  roce 2018 na 3,8 % a nadále se bude pohybovat kolem 4 %. V zemi žije 
zhruba 94,6 mil. obyvatel a HDP na obyvatele přesahuje 2 500 UsD. Neza-
městnanost se dle dostupných údajů pohybuje mírně nad 2 %. Běžný účet 
roku 2017 dosahoval hodnoty 5,2 mld. UsD.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Růst HDP (%) 6,2 6,8 6,6 6,5 6,5 6,5

HDP/obyv. (UsD) 2 172 2 353 2 553 2 788 3 031 3 276

Míra inflace (%) 2,7 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0

Nezaměstnanost (%) 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Bilance běžného účtu 
(mld. UsD) 5,9 5,4 5,2 5,2 5,0 5,0

Populace (mil.) 92,7 93,6 94,6 95,5 96,4 97,3

Konkurenceschopnost 60/138 55/137 77/140 — — —

exportní riziko OeCD 5/7 5/7 5/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu zdroj: MMF, OeCD, WeF

 ▶ V roce 2019 vstoupila v platnost Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi 
evropskou unií a Vietnamem.

 ▶ �V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje světové ekonomické 
fórum (WeF), se Vietnam umístil na 77. pozici ze 140 srovnávaných eko-
nomik a dle OeCD je stupeň exportního rizika 5/7.


