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JAPONSKO

Přibývá společných projektů 
s Evropany na třetích trzích
Rostoucí počet společných projektů 
mezi evropskými a japonskými pod-
niky na třetích trzích ukazuje na po-
zitivní trend, který bude i do budouc-
na přinášet nové příležitosti jak pro 
české, tak i japonské firmy. S ohledem 
na tradiční japonskou společnost a její 
nízkou ochotu narušovat dlouho-
době budované vztahy na domácím 
trhu představuje právě spoluúčast 
na projektech v třetích zemích jednu 
z častých forem spolupráce. 

Největší zájem z japonské strany 
je sice především o energetické pro-
jekty zaměřené na obnovitelné zdroje 
v rozvojových zemích (především 
v Africe), příležitost skýtají ale i další 
sektory. V posledních letech roste 
poptávka po technologiích v oblas-
ti umělé inteligence a IoT, které je 

možné aplikovat v rámci SmartCity 
projektů či při modernizaci vládních 
struktur v zemích jihovýchodní Asie. 
Japonské společnosti jsou otevřené 
i inovacím v oblasti telekomunikací 
a automobilové či železniční dopravy.
Zájem o spolupráci mezi evropskými 
a japonskými subjekty roste napříč 
celou Evropskou unií. Podíl němec-
kých společností se zastoupením 
v Japonsku a spolupracujících s tam-
ními partnery na projektech mimo 
císařství vzrostl mezi lety 2017 a 2019 
z 54 na 69 procent. Téměř polovina 
z těchto německých firem generuje 
ze společných projektů na japonském 
území a mimo něj stejné zisky. x

Richard Schneider, 

CzechTrade a CzechInvest Tokio

SAÚDSKÁ ARÁBIE A OMÁN

Vznikly fondy na boj s důsledky pandemie a zlevnění ropy 
Takřka dvě miliardy dolarů poskytnou 
dvě země v oblasti Perského zálivu 
na pomoc a investice malým a střed-
ním podnikům (MSP), které se kvůli 
opatřením proti šíření nemoci covid-19 
ocitly ve špatné ekonomické situaci. 

Jde o Omán a Saúdskou Arábii. Ta 
se dále rozhodla přidat jednu miliardu 
dolarů ze svého fondu průmyslového 
rozvoje. Firmy budou moci peníze 
použít na odklad, restrukturaliza-
ci splátek úvěrů nebo u vybraných 
společností na částečné financování 
až tří měsíců provozních nákladů. 
Iniciativa je součástí širšího pod-
půrného programu, který disponuje 
několika desítkami miliard dolarů na 
finanční pomoc. Ekonomické dopady 

koronakrize a nízká cena ropy jsou 
pro jednoho z největších světových 
vývozců této suroviny dramatické. 

Letos je očekáván největší propad 
HDP za posledních dvacet let, a to 
i přesto, že bylo v zemi realizováno 
mnoho projektů rozvoje vlastní prů-
myslové a výrobní základny. Prozatím 
se nepodařilo dosáhnout výraznější 
diverzifikace ekonomiky a příjmy 
z prodeje ropy činí 85 procent státního 
rozpočtu. 

Omán se rozhodl vyčlenit skoro  
800 milionů dolarů na investiční projek-
ty zaměřené na posílení infrastruktury, 
k posílení potravinové soběstačnosti, 
zatraktivnění země pro zahraniční 
investory a jejich nalákání do průmyslo-
vých zón a zón volného obchodu. x

Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj

Chorvatsko chce euro a Asie větrníky
Zprávy o příležitostech pro české vývozce 
a byznysu ve světě připravili ředitelé 
zahraničních kanceláří agentury CzechTrade.

Nigerijský zemědělský sektor láká 
stále více zahraničních producentů 
a investorů. Obchodní a průmyslová 
komora Lagosu vyjádřila znepokojení 
nad nevyužitým obrovským potenci-
álem země v tomto oboru. Uvedla, že 
největší africká země co do velikosti 
trhu postupně přitahuje pozornost 
mezinárodních investorů, kteří chtějí 
maximalizovat zisky z obrovských pří-
rodních zdrojů, jako jsou úrodná půda 
a vývoz plodin, včetně sezamových 
semen, kešu ořechů, kakaových bobů, 
podzemnice olejné, gumy, dřeva, jamu 
a čiroku. Zemi chybějí dobří zemědělští 
manažeři a potřebné vybavení. I přes 
toto všechno je Nigérie stále atrak-
tivním trhem pro zahraniční výrobce 
zemědělského vybavení a agrochemie. 
Přilákání nových investorů za pomoci 
finančních pobídek může pomoci na-
startovat zdejší agrární sektor. x

Štěpán Beneš, CzechTrade Lagos

NIGÉRIE

Zemědělství chce 
přilákat investory 
za pomoci pobídek


Další aktuální 

zprávy a kontakty 
na zahraniční síť 

CzechTrade
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Policie hlavního města Kolumbie 
po deseti letech zásadně reformuje 
systém pro monitorování a potírání 
kriminality. Reforma počítá s tím, 
že dohled nad bezpečností v pevně 
stanoveném územním kvadrantu se 
transformuje na takzvané mobilní 
kvadranty, což policejním jednotkám 
umožní volně se přesouvat po lokali-
tách podle výskytu trestného činu. 

Během trestního stíhání či proná-
sledování pachatele tak budou moci 
policisté pokračovat plynule, aniž by 
museli řešit složitý proces předávání 
případu, kterého zneužívali kriminál-
níci. Opatření se zavádí i s ohledem na 
incidenty z poslední doby, kdy se mění 
typ zločince. Vzhledem k situaci kolem 
koronaviru totiž spoustu lidí přišlo 
o práci a vzhledem k velkým rozdílům 

mezi ekonomickými třídami se jedná 
o osoby, které nemají finanční rezervy. 
Proto se v některých případech uchýlí 
k (většinou drobným) trestným činům.

Se změnou půjde ruku v ruce i další 
důležité opatření, a tím je centralizace 
přijímání všech stížností a incidentů 
na jednotné tísňové lince 123, která 
bude ekvivalentem české linky 112. 
Doposud veškeré telefonáty směřo-
valy na konkrétní policejní stanici 
v konkrétním kvadrantu. Radnice 
plánuje vytvořit centrum, kde by byla 
monitorována veškerá trestná činnost 
v hlavním městě, což představuje 
příležitost pro české dodavatele v obo-
rech telekomunikací, monitorovacích 
systémů nebo řešení pro call centra. x
 

Pavel Eichner, CzechTrade Bogota

KOLUMBIE

Bogota spustila revoluci v monitorování 
kriminality

BULHARSKO

Balkánská 
země se připojí 
k čekárně 
eurozóny, euro 
by mohla mít už 
v roce 2023

Bulharsko má zájem o vstup do eu-
rozóny a nahrazení bulharského leva 
eurem. Země by se k čekárně mohla 
připojit už do konce roku 2020, uvedl 
v rozhovoru pro Le Monde člen rady 
Evropské centrální banky Fabio 
Panetta. „Oceňujeme úsilí Bulharska 
a Chorvatska o přechod na společnou 
měnu,“ uvedl Panetta a zdůraznil, že 

se obě země spoléhají na rozvoj ces-
tovního ruchu, který přijetí společné 
evropské měny může přinést. Chor-
vatsko a Bulharsko přijaly odvážná 
opatření, aby se mohly přiblížit 
k přijetí eura. Pokud proces úspěšně 
dokončí, k mechanismu ERM-2  by se 
mohly připojit do konce roku. Země 
obvykle zůstávají v systému nejmé-
ně dva roky, aby prokázaly stabilitu 
svých měn. Proto by první dostupné 
okno pro vstup Chorvatska a Bulhar-
ska do eurozóny bylo v roce 2023. x

Martin Hlavnička, CzechTrade Sofia


CzechTrade  

denně – zahraniční 
obchodní  

příležitosti  
e-mailem 

Tři tisíce kilometrů dlouhé vietnamské 
pobřeží znamená obrovský potenciál 
pro větrnou energetiku. Nyní se v zemi 
vyrábí přibližně 54 GW elekrické ener-
gie. Vláda chce tuto hodnotu více než 
zdvojnásobit – až na 130 GW. Pobřežní 
větrná energie se jeví jako lákavý 
a reálný způsob, jak této výzvě dostát. 
Podle předběžné analýzy předlože-
ná Dánskou energetickou agenturou 
(DEA) ve spolupráci s Vietnamským 
úřadem pro obnovitelné zdroje energie 
by mohla pobřežní větrná energie při 
svém plném využití sama generovat 
dokonce až 160 GW energie. 

Vietnam má velmi dlouhé pobřeží 
s ideální rychlostí větru. Větrníky 
by mohly přispět k dekarbonizaci 
energetického mixu. Vietnam se do 
tohoto odvětví pouští po Japonsku 
a Tchaj-wanu a má potenciál dostat 
se do roku 2030 mezi pět nejlepších 
zemí ve výrobě pobřežní větr-
né energie. Náklady na výstavbu 
a provoz masivních vodních turbín 
klesají. Vietnamská vláda v součas-
né době dokončuje svůj nejnovější 

národní energetický plán, který má 
v nadcházejících desetiletích posílit 
roli obnovitelné energie. x
 
Ivan Nikl, CzechTrade Ho Či Minovo Město

VIETNAM

Větrná energie z pobřeží má pomoci 
s dekarbonizací země
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