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Britská ekonomika
• 5. největší ekonomika světa, 2. TOP v EU
• 9. největší průmyslový producent
• 9. v „Ease of doing business“ (CZ 35.)
• nezaměstnanost jen 3,9 %, nejnižší od 1975

• 80% ekonomiky tvoří služby, 9% průmysl, 6% stavebnictví
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Britská ekonomika: aktuální vývoj
• na 2019 odhadován růst HDP ve výši +1, 2%, dle varianty brexitu;
• ve 2. čtvrtletí 2019 pokles HDP o 0,2%, pokud pokles i ve 3Q = recese
• PMI ve výrobě v srpnu 6,5leté minimum (47,4%), v září vzrostl (48,3%).

• PMI ve stavebnictví 43,3%
• PMI služby 49,5%
• Důvody: nejistota okolo brexitu a slabá poptávka.
• Září: oživení (předzásobení na brexit)
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Zahraniční obchod UK
•

Ekonomické zpomalení po brexitu: dle různých analýz a podob brexitu -0,6% až -8% HDP;

•

Bank of England: no deal brexit = pokles o 5% HDP;

•

Vládní plány na rozhýbání ekonomiky po brexitu: zvýšení vládních výdajů 13,8 mld. GBP:
•
•
•
•
•

•

Zdravotnictví (6 mld. GBP, modernizace 20 nemocnic, umělá inteligence);
Vzdělávání (7 mld. GBP, nástupní platy učitelů budou od 2022 30 tis. GBP;
Policie (750 mil. GBP, přijetí nových 20 000 policistů)
Obrana (2,2 mld. GBP; 2,1% HDP vydávaných na obranu, nad 2% závazkem NATO);
Mitigace brexitu (4,1 mld. GBP, např. do přístavů, pomoc firmám).

Opuštění restriktivní vládní politiky, zvyšování státního dluhu
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Průmyslová strategie UK
Vláda chce pomoci firmám obstát především ve
čtyřech tzv. „globálních výzvách budoucnosti“:
1/ umělá inteligence,
2/ mobilita budoucnosti,
3/ čistý růst,
4/ stárnutí populace.
Sektorové dohody:
- Life sciences
- Umělá inteligence
- Stavebnictví
- Automobilový průmysl
- Kreativní průmysly
- Jaderná energetika
- Aerospace
- Železniční doprava
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Oborové příležitosti pro český export do UK

Automobilový průmysl

Obranný průmysl

Zdravotnický a
farmaceutický průmysl

Nábytkářský průmysl

Strojírenský průmysl

Zemědělský a
potravinářský průmysl

Stavební průmysl
Sklářský a keramický
průmysl

Energetický průmysl
ICT
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Oborové příležitosti: automobilový průmysl
Automobilový sektor:
• tahounem britského exportu zboží, 18 z 20 nej automobilek v UK
• 57% britských automobilek vyvíjí technologii autonomního řízení, 64% vyvíjí ultra
nízkoemisní či elektrické vozy.
• ale vysoká závislost automobilového sektoru UK na EU – na vnitřní trh EU směřuje více
než polovina britské produkce osobních aut, a dokonce 94,7% komerčních vozů
• závislost na dovozech z EU: jen 41% britského vozu vyrobeno v UK (vs. 60% v DE)
• Hard brexit = snížení investic v automotiv sektoru UK (za loňský rok již pokles o 50%)
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Oborové příležitosti: obranný průmysl, civilní letecký
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UK má 2. největší vojenský rozpočet v NATO
Plánovaná výstavba nových bitevních lodí a letadlové lodi, další 4 jaderné ponorky za 31 mld. liber
Záměr vybudovat 3. přistávací dráhu na Heathrow (17,6 miliardy liber)
Dodávky pro program Joint Strike Fighter vedený USA
Projekt Tempest – stíhačka 6. generace (BAE Systems, Rolls – Royce, Leonardo a MBDA)
Civilní letectví - Airbus, Boeing, Bombardier a Rolls Royce, 90% obratu sektoru je export
Rostoucí sektor satelitních technologií - globálně má Británie 7% podíl na trhu
Plán vybudování prvního britského kosmodromu pro vertikální starty na severu Skotska
Kosmodromy pro satelity do 500 kg (horizontální starty konvenčních letadel) chystány v Cornwallu
(letište Newquay od roku 2021, spol. Virgin Orbit), v Glasgow a Snowdonii.
• V příštích 5 letech bude globální poptávka po vynesení na orbit až 2600 malých satelitů (do 50 kg)
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Oborové příležitosti: stavebnictví
• Nový fond pro „inovace a infrastrukturu“ ve výši 23 mld. liber
• Vysokorychlostní železnice (HS2) na sever Anglie - 335 mílí dlouhý vysokorychlostní
koridor spojí Londýn, Birmingham, Manchester, Sheffield a Leeds (do 2032)
• Chybí 1 mil. bytů, cílem vlády je vybudovat do 2020 - poptávka po montovaných stavbách
• Vláda uvolní 44 mld. GBP na výstavbu 300 tis. domů ročně
• Naopak v oblasti komerčních staveb se očekává výrazné zpomalení, již nastal pokles cen
• Plánováno rozšíření letišť Heathrow, Stanstead a Gatwick
• Carillion, druhá největší stavební firma v Británii a je den z největších dodavatelů služeb
do britského veřejného sektoru v lednu 2018 přešel do povinné likvidace = vláda
oznámila, že neotevře žádný další projekt PPP.
• Od 2025 zákaz fosilních zdrojů pro vytápění
nových budov; tedy ani kotle na zemní plyn
= příležitosti pro tepelná čerpadla
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Oborové příležitosti: energetický průmysl
•
•
•
•
•
•
•

Decommissioning: v příštích 10 letech bude završena životnost 25% britských elektráren: do
roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a do roku 2030 bude
odstaveno 7 jaderných bloků a a zůstane funkční jen jedna jaderná elektrárna.
Plánováno bylo až 6 nových jaderných zdrojů (Hinkley Point C, Sizewell, Bradwell, Moorside,
Wylfa a Oldbury, ale JAP investor v roce 2019 vycouval -> revize energetické politiky?
EDF Energy s CGN projekt rozšíření jaderné elektrárny Sizewell o dva 1,6 GW.
Obnovitelné zdroje – klesající výkupní tarify, sektor konkurenceschopným
V roce 2018 rekord – 33% vyrobené energie z větru, vln, vody, biomasy a slunce
Těžba ropy a plynu v Severním moři: oživení + decommissioning
Průzkum těžby plynu frakováním břidlic (ložiska na 25 let)

CZ investice:
• EPH - Langage and South Humber Bank, Lynemouth (+ Eggborough)
• Sev.en Energy: 50% in InterGen (Natural Gas Power Plants: Rocksavage, Coryton, Spalding)
• Hydro power plants (Hydropol, Cink, Hydrohrom), waste2energy (Hedviga), tidal (Wikov)
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Oborové příležitosti: další sektory
Sklářský a keramický průmysl – architektonické projekty pro celý svět (Lasvit, Preciosa),
Smart Cities
ICT, umělá inteligence - UK nejvíce patentů v Evropě v oblasti AI hned po Německu, Fintech
Zdravotnický a farmaceutický průmysl - druhý nejvýznamnější exportní výrobní sektor
britské ekonomiky. Sektor zažívá dynamický růst, tažený přede vším inovacemi.
Příležitosti pro české firmy představují především subdodávky substancí a komponent pro
chemický, farmaceutický a zdravotnický průmysl, včetně vybavení labora toří, ale i
dodávky kompletních zdravotnických prostředků a vybavení
Zemědělský a potravinářský průmysl – nejen pivo, ale i slad (výroba whisky), rostoucí
spotřeba (a výroba) vín

11

1
2

Děkuji Vám za pozornost
ales_opatrny@mzv.cz
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