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Kanada

Ze spojení dvou firem vzešel lídr 
v produkci zlata
Kanada letos zaznamenala největší 
příliv přímých zahraničních investic 
(PZI) za poslední čtyři roky, což je 
další důkaz, že rostoucí napětí ve 
světovém obchodu nesnížilo ochotu 
investovat do severoamerických 
trhů. Podle kanadského statistického 
úřadu vzrostly PZI za druhé čtvrtletí 

o 18,7 miliardy kanadských dolarů. 
Příliv v této hodnotě je nejvyšší od 
roku 2015.

Statistika reflektuje i mamutí 
obchod v těžebním průmyslu. Nový 
největší světový těžař zlata, společ-
nost Newmont Mining, začátkem 
roku převzala obdobně zaměřenou 
firmu Goldcorp. Ačkoli byla statis-
tika investic ovlivněna převážně 
právě touto jednou mega transakcí, 
je zřejmé, že k postupnému nárůstu 
investic docházelo již více než rok. 
Znamená to obrat oproti nešťastné 
sezoně 2017, kdy došlo k výraznému 
odlivu kapitálu z kanadského národ-
ního ropného průmyslu. x

 

Jaroslav Jelínek, Czechtrade Calgary

Čína

Peking otevřel sektor služeb 
zahraničním firmám
V srpnu zveřejnil pekingský obchod-
ní úřad (vlastně místní pobočka čín-
ského ministerstva obchodu) tříletý 
akční plán pro další otevření sektoru 
služeb v hlavním městě zahranič-
ním investorům. Plán je v souladu 
s opatřeními, která již místní vláda 
zavádí od roku 2015. Cílem je přilákat 

zahraniční investice a vytvořit 
z Pekingu centrum politiky, kultury, 
mezinárodní výměny, inovací a zá-
roveň zónu, kde se budou testovat 
různé pilotní projekty. Ty se při 
úspěchu v Pekingu budou rozšiřovat 
do dalších oblasti v Číně.

Akční plán přináší uvolnění do 
následujících osmi oblastí: věda 
a technologie, internetové informace, 
finance, vzdělávání, kultura, ces-
tovní ruch, zdravotní péče a profesi-
onální služby. Liberalizační opatření 
jsou různá, od podpory vytváření 
klastrů přes snazší získávání víz pro 
zahraniční talenty, snížení restrikcí 
ohledně zahraničního vlastnictví 
či vstupních bariér až po podporu 
vzájemného uznávání kvalifikací. 
Zájemci o podrobnější informace 
k této problematice mohou kontak-
tovat zahraniční kanceláře agentury 
CzechTrade v Číně. x

 

Kateřina Ďurove, Czechtrade Peking

BelgIe

Pobídky pomohly elektromobilům
V Belgii roste zájem o vozidla na 
alternativní pohon, zejména pak 
o ta elektrická. V druhém čtvrtletí 
letošního roku bylo v Belgii regis-
trováno 2405 nových elektrických 
vozidel, což je o zhruba 200 procent 
více než ve stejném čtvrtletí loňského 
roku. Co se týče rychlosti růstu počtu 
elektromobilů, je Belgie celkově na 
čtvrtém místě v celé EU hned za 
Dánskem, Švédskem a Polskem.

Přispívají k tomu i pobídky belgic-
ké vlády, která dotuje nákup vozidel 
na elektrický pohon částkou až čtyři 

tisíce eur a také slevami na daních. 
Dalšímu nárůstu počtu elektrických 
vozidel napovídá i dobrá nabíjecí in-
frastruktura, jelikož se v Belgii, jejíž 
rozloha není ani poloviční v porov-
nání s ČR, nachází více než tři tisíce 
dobíjecích stanic. Pro srovnání, v ČR 
je zatím jen necelých 600 nabíjecích 
stanic. Za celý loňský rok je navíc 
Belgie celkově na třetím místě mezi 
zeměmi EU v počtu nově registrova-
ných vozidel na zemní plyn. x

 

Tomáš Hartman, Czechtrade Brusel

Vznikl největší těžař zlata na světě, 
roste nejfrekventovanější letiště

Nové letiště, které bylo oficiálně 
otevřeno loni na podzim a do plného 
provozu uvedeno letos v dubnu, se 
nachází zhruba 35 kilometrů severo-
západně od centra Istanbulu. Nynější 
kapacita letiště stačí na odbavení 90 
milionů cestujících ročně, přičemž do 
budoucna se po jeho rozšíření počítá 
až s 200 miliony pasažérů, čímž by 
se mohlo stát největším leteckým 
uzlem na světě. Předpokládá se, že 
o prvenství bude bojovat s letištěm 
v Pekingu. 

Prozatím není istanbulské nové 
letiště spojeno s metropolí kolejovou 
dopravou. V současnosti ale na pro-
jektu metra pracuje na čtyři tisíce 
lidí s deseti hloubicími stroji. Nyní 
je vyraženo už 30 z celkových před-
pokládaných 40 kilometrů, které 
má nová linka metra mít. Vzhledem 

TurecKo

Nové letiště v Istanbulu chce být 
největším leteckým uzlem planety

Přinášíme zprávy o byznysu ve světě  
a příležitostech pro české vývozce  
od ředitelů zahraničních kanceláří Czechtrade.

Podle žebříčku Country Brand 
Ranking, zaměřeného na americ-
ký kontinent, se Kolumbie poprvé 
umístila na páté příčce jako jedna 
z nejatraktivnějších zemí pro 
investice v celém latinskoameric-
kém regionu. Vysoké hodnocení 
státu dokládá, že země vyniká 
jako cíl zahraničních investorů. 
V prvním pololetí letošního roku 
dosáhly zahraniční investice 7273 
milionů dolarů, což znamená té-
měř čtvrtinový meziroční nárůst.

Vedle toho se Kolumbie dostává 
do popředí i v oblasti digitál-
ní poptávky, kde se zohledňuje 
online vyhledávání témat, jako 
jsou obchodní prostředí, socio-
ekonomické faktory či strategické 
sektory. Kolumbie nabízí stabilní 
trh, právní jistotu a především 
regionální rozmanitost, jež po-
skytuje širokou škálu investičních 
možností. V regionálním žebříč-
ku, ve kterém se hodnotilo celkem 
třicet zemí, tak letos Kolumbie 
předběhla státy, jako jsou Chile, 
Argentina nebo Peru. Ve světovém 
srovnání se dostala na 23. místo. x

 

Barbora Kaprálová, Czechtrade Bogota

Renomovaná britská instituce 
Economist Intelligence Unit vy-
pracovala v červenci hospodářský 
výhled Egypta na dalších několik 
let. Podle této zprávy ekonomické 
reformy, které byly přijaty podle 
dispozic Mezinárodního měnové-
ho fondu, přinesly jistý pokrok ve 
fiskální konsolidaci státu.

Strukturální reformy se ale 
kvůli zdlouhavé administrati-
vě zatím projevují jen pozvolna. 
Neočekává se, že by bylo nutné 
požadovat od MMF další masivní 
půjčky. Vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti dosahuje dlou-
hodobě devět procent a růst HDP 
je kolem pěti procent, umožňuje 
to vládě soustředit se na zdravotní 
péči a školství, tedy sektory, které 
byly dlouhodobě podfinancované.

Zlepšuje se i fiskální deficit 
státu ve vztahu k HDP, který je 
predikován na šest procent v le-
tech 2022 a 2023, což je výsledkem 
lepšího výběru daně z přidané 
hodnoty a postupného upouštění 
od dotační politiky vlády. Dochází 
rovněž k vyrovnávání běžného 
účtu, a to díky snižování dovozu 
ropy a ropných produktů na jedné 
straně a celkovému zvyšování 
egyptského exportu na straně 
druhé. Pozitivním trendem je 
potom dlouhodobé posilování do-
mácí egyptské libry k americkému 
dolaru i euru. x

 

Pavel Kalina, Czechtrade káhira

KolumBIe

Země poskočila nahoru  
v žebříčku atraktivity 
pro investory

egypT

Polepšil si výběr daní 
i kurz libry 

k velké vzdálenosti letiště od centra 
se počítá s tím, že v tunelech budou 
jezdit rychlovlaky o maximální 
rychlosti 120 km/h, což je o 40 km/h 
více, než jezdí vlaky metra stan-
dardně. Nová linka metra má být 
uvedena do provozu už začátkem 
příštího roku. x

 

Vladislav Polách, Czechtrade istanbul
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Další aktuální 

zprávy a kontakty 
na zahraniční síť 
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