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Investice do periferie: 
(Ne)promarněná příležitost aneb SRBSKO 360°
Geografi cká blízkost a historické vazby řadí Srbsko mezi rozvíjející se trhy, které se pravidelně objevují na radaru 
domácích investorů. Nestabilní domácí politické podloží dané do značné míry polohou země, která je na křižovatce 
zájmů Evropy (a západu obecně) a Ruska, nicméně entuziasmus českého byznysu často (z)brzdí. K tomu přispěla také 
globální ekonomické krize, jež odhalila slabiny srbského hospodářského modelu. I přesto, co se růstu týče, země 
dlouhodobě drží krok s Evropou (s níž má podobně jako Česko a další ekonomiky z regionu střední a východní 
Evropy sladěný hospodářský cyklus).

Sladění hospodářských cyklů Srbska (a obecně regionu) a EU je důsledkem narůstajícího objemu přeshraničních 
toků zboží, fi nancí, služeb, dat a podobně jak mezi členskými zeměmi unie, tak s jejími sousedy. Právě proto se region 
Evropy a střední Asie rychlostí globalizace během minulého desetiletí odpoutal od světového průměru. Srbsko je 
z tohoto hlediska nadprůměrné, se všemi pozitivy i negativy, která k tomu patří.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=CZ-RS-EU&start=1990 

https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html

Novi Sad, Srbsko



Pomyslnou gravitační sílu, s níž na zemi působí EU, hezky ilustruje struktura vývozu a dovozu dělená podle sousedních 
mocenských, respektive relevantních geografi ckých bloků (Srbsko není v tomto smyslu na Balkáně výjimkou).

Podpora členství Srbska v EU (a zprostředkovaně pozitivní náhled tamních občanů na unii) dlouhodobě převládá, 
v posledních letech ale není nijak dominantní. To refl ektuje i srbský politický establishment, respektive jeho snaha 
o „vyváženou zahraniční politiku“, tedy dobré vztahy s Bruselem i Moskvou. Přispívá tak k polarizaci, a tím i k politické 
nestabilitě, před kterou společně s korupcí, neefektivní státní správou a dalšími nedostatky, které jdou na vrub vládě, varuje 
Světové ekonomické fórum ve své zprávě o konkurenceschopnosti zahraniční investory nejvíce.
 

Podobné zkušenosti popisují (často anonymně, což poznali autoři tohoto briefu) i mnozí čeští investoři znalí Srbska. 
Navzdory tomu ale může být tamní ekonomika pro připravené zajímavá, což potvrzuje DEKONTA, a.s., ústecká 
společnost poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí, nebo Geotest Brno, fi rma specializující se na 
geologické a environmentální práce (obě se v Srbsku etablovaly v návaznosti na projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce, což potvrzuje výhody strukturovaného přístupu). I díky nim je Česko na mapě sice větších, ale systémově 
zanedbatelných hospodářských partnerů Srbska, což odpovídá velikosti i struktuře naší ekonomiky.

Navzdory tomu, že Evropa v hospodářských vztazích se Srbskem dominuje, mnoho Srbů věří, že je Rusko pro jejich 
ekonomiku významnější. To refl ektuje vzájemné historické vazby, účinnost ruské propagandy využívající významné, 
ale z pohledu celé ekonomiky stále minoritní projekty, jako je plynovod South Stream, a v neposlední řadě (ne)
probíhající dialog o členství země v EU. Ten komplikuje otázka Kosova a také problémy eurozóny, brexit a migrační 
krize ochlazující ochotu unie přijímat nové členy i odhodlání adeptů vstupovat do EU.
  

Podobně dominantní jsou ve srovnání s přímými zahraničními investicemi (FDI) z ostatních zájmových či geografi ckých 
bloků evropské FDI. Příliv zahraničních peněz do trvalých projektů přitom není z pohledu celé ekonomiky zanedbatelný 
(což opět platí jak o Srbsku, tak obecně o celém regionu aspirujícím na členství v EU).

Zdroj: International Trade Center (Trade Map). Note: Kosovo is omitted because of missing data.

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profi les/#economy=SRB

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=201&partner=undefi ned&product=undefi ned&productClass=
HS&startYear=undefi ned&target=Partner&year=2016 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=201&partner=undefi ned&product=undefi ned&productClass=
HS&startYear=undefi ned&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/04/18/who-are-the-protesters-in-serbia-and-what-do-they-really-want/

Zdroj: Hunya and Schwarzhappel (2016). Zdroj: UNCTAD, 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.

Vzhledem k orientaci obou zemí na automobilový průmysl a navazující sektory a souvisejícímu zapojení do globálních, 
respektive evropských výrobních řetězců se nicméně prohloubení spolupráce (nejen) v rámci těchto pavučin byznysu 
přímo nabízí. A to zejména v případě, že se Srbsko stane členem Evropské unie. Tento potenciál, místy již využívaný, 
ostatně refl ektuje i stávající struktura srbsko-českého obchodu.



Stručně, Srbsko navzdory nesporným, převážně (geo)politickým výzvám patří mezi země, na které by domácí 
investor neměl zapomínat. I proto, že jde o relativně solidně diverzifi kovanou ekonomiku, která by i díky tomu měla 
odolat případným šokům

Harvardské Centrum mezinárodního rozvoje například na základě indexu komplexnosti ekonomik, tedy diverzifi kace 
a sofi stikovanosti výroby, řadí Srbsko s očekávaným průměrným ročním růstem HDP do roku 2026 o 4,88 % mezi 
nadprůměr.

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/growth-projections/

Ekonomika Srbska v Kostce

Exportně–investiční příležitosti

→ Malá otevřená tržní ekonomika s relativně vysokým podílem sektoru služeb na HDP (61 %), vysokou   
 nezaměstnaností a poměrně levnou kvalifi kovanou pracovní silou a zápornou obchodní bilancí.

→ Podle HDP na obyvatele v USD v běžných cenách 88. místo na světě (MMF), podle pořadí konkurenceschopnosti 
 Světového ekonomického fóra na 78. místě.

→ V mezinárodním srovnání se Srbsko v žebříčku atraktivity pro zahraniční investory zlepšuje 
 (43. místo v Doing Business v roce 2018).

→ Dopravní průmysl a infrastruktura – nové železniční tratě a dálnice a modernizace železnic 
 (otázka, zda bude prostor pro zahraniční subdodavatele)

→ Železniční a kolejová doprava – nové lokomotivy, vagóny a tramvaje a modernizace starších dopravních  
 prostředků

→ Energetický průmysl – dodávka technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie

→ Stavební průmysl

→ Vodohospodářský a odpadní průmysl – čistírny odpadních vod a funkční kanalizace

Srbsko - Základní ukazatele 

Měna srbský dinár (RSD)
Měnový režim řízený floating
HDP (v běžných cenách, v USD, rok 2017) 41,5 miliardy
HDP na osobu (USD, rok 2017) 5 899,0
Velikost populace (v milionech) 7,0
Státní dluh (v % HDP, rok 2017) 61,5
Rating (Standard & Poor‘s) BB (pozitivní)
Platební neschopnost (Doing Business 2018) 60,49 (100 = maximum)

Makroekonomický výhled (MMF) 2017 2018 2019 2020 

HDP (%, r/r) 1,8 3,5 3,5 4,0
CPI (%, r/r) 3,1 2,7 3,0 3,0
Nezaměstnanost (%) 14,6 14,3 14,0 13,7
Běžný účet platební bilance (v % HDP) -4,6 -4,5 -4,1 -3,8

Zdroj: MMF, S&P, Doing Business

Zdroj: MMF

Zdroj: Mapa globálních oborových příležitostí 2018/19

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=59&partner=201&product=undefi ned&productClass=HS&startYear=
undefi ned&target=Partner&year=2016

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=59&partner=201&product=undefi ned&productClass=HS&startYear=
undefi ned&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016



Investice do periferie: 
(Ne)promarněná příležitost aneb MONGOLSKO 360°
Nadprůměrný hospodářský růst Mongolska v posledních 25 letech řadí zemi na první pohled mezi zajímavé 
destinace. Ten druhý ale odhaluje z pohledu stability a vývoje země, a tím i (potenciálních) investorů, překážky, nebo 
přinejmenším výzvy.

Klíčové po kolapsu ekonomiky způsobeném rozpadem východního bloku byly tržní reformy a související otevření země 
na počátku 90. let. Mongolsko se do globálních struktur zařazovalo, a tím i příležitostem a výzvám spojeným s přes-
hraničními toky otevíralo rychleji než v průměru svět, respektive region, který patří k nejdynamičtěji rostoucím.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN-MN-Z4

https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html

Ulaanbaatar, Mongolsko



Zapojení do globálních struktur bylo taženo poptávkou po komoditách, což refl ektovala jak struktura vývozu, tak 
přímých zahraničních investic do země, která se ostatně právě proto dočkala na začátku tohoto desetiletí přízviska 
Minegolia.

V době poklesu globální poptávky po komoditách se naplno projevila slabina hospodářského modelu spoléhajícího na 
jeden sektor a Čínu, která většinově skupuje mongolské produkty. Na straně dovozů situace není tak „jednobarevná“, 
což refl ektuje jak historické vazby země, tak snahu Ulánbátaru o politickou diverzifi kaci.

Steppe Route, tedy záměr vyvážit sílící vliv Číny, refl ektuje zapojení do mezinárodních organizací, a to jak 
brettonwoodských, tak jejich nově vznikajících rivalů, jako jsou Asijská rozvojová banka a organizace Šanghajské 
spolupráce (takzvané NATO východu). Zároveň je patrná snaha Ulánbátaru o bilaterální spolupráci se sousedícím 
Ruskem, s nímž nyní spolupracuje na 30 infrastrukturních projektech, a dalšími zeměmi. K těm významnějším patří 
Německo a další zdroje FDI a rozvojové spolupráce (č)i pomoci.

Konec komoditního supercyklu, respektive jeho regionální ozvěny ze začátku desetiletí, znamenal výrazné ochlazení 
hospodářského růstu, pod který se podepsal i pokles přímých zahraničních investic (FDI). To bylo patrné ještě v roce 
2016, kdy Mongolsko nahlásilo jejich úbytek. (I tak země v tomto smyslu patří mezi ekonomikami, jež nemají moře, 
mezi nejžádanější. Mezi její největší partnery v oblasti FDI vedle sousední Číny a Ruska patří Kanada, Austrálie, USA 
a Spojené království.)
 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/stack/?country=145&partner=undefi ned&product=undefi ned&productClass=
HS&startYear=undefi ned&target=Product&year=2016 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/mn/pdf/mn-investment-in-mongolia-2016-new.pdf

https://www.silkroadbriefi ng.com/news/2017/09/08/russia-mongolia-china-road-corridor-ready-2018/

https://tradingeconomics.com/commodity/gsci

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=145&partner=undefi ned&product=undefi ned&productClass=
HS&startYear=undefi ned&target=Partner&year=2016 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=145&partner=undefi ned&product=undefi ned&productClass=
HS&startYear=undefi ned&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016



Snahy o politickou a na ni navázanou hospodářskou diverzifi kaci nicméně brzdí nedostatečná kvalita institucí a státního 
aparátu obecně, která Mongolsko v mnoha ohledech řadí až na chvost globálního peletonu. Podle Světového ekonomického 
fóra (WEF) například patří, co se zdravotnictví a školství týče, na 85. místo, a co se kvality institucí týče, je na 108. místě 
mezi 135 ekonomikami, které WEF v rámci zprávy o konkurenceschopnosti zkoumá.

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profi les/?doing_wp_
cron=1540735923.6532039642333984375000#economy=MNG

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/growth-projections/

Vzhledem ke snahám o diverzifi kaci a historickým vazbám přesto může být země pro připravené české investory zajímavá. 
Potvrzují to například zkušenosti Bohemia Müller s.r.o., která se po skončení projektů fi nancovaných z rozpočtu pro 
zahraniční pomoc dohodla s vedením státní elektrárny v Ulánbátaru na pětileté zakázce na dodávky náhradních dílů 
a údržbu dodaných technologických celků.
I tento příklad nicméně potvrdil, že bez zapojení do širších struktur, ať už (ne)formálních komerčních projektů, nebo 
projektů zahraniční spolupráce a pomoci, to mají a budou mít české firmy v Mongolsku složité. Také proto, že 
se v důsledku stávající situace (závislosti na jednom sektoru) od země napříště čeká pomalejší růst.

Ekonomika Mongolska v kostce

Exportně–investiční příležitosti

→ Podle HDP na obyvatele v USD v běžných cenách 117. místo na světě (MMF), podle pořadí konkurenceschopnosti 
 Světového ekonomického fóra na 101. místě.

→ EU s Mongolskem aktuálně nejednají o preferenční obchodní dohodě a v platnosti zůstává systém bezcelních  
 tarifů pro vybrané zboží.

→ Mezi Českem a Mongolskem platí dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic.

→ Automobilový průmysl – osobní automobily, autobusy (Ulánbátar)

→ Civilní letecký průmysl – mezinárodní letiště (Ulánbátar) a 22 regionálních letišť (Mongolsko je více než 4krát  
 větší než Německo) – malé letouny, mobilní letiště

→ Důlní, těžební a ropný průmysl – subdodávky

→ Energetický průmysl – s ohledem na rozvoj těžebního průmyslu je nutné významně navýšit produkci elektrické  
 energie – sluneční, vodní a větrné elektrárny

→ Kovozpracovatelský průmysl – obráběcí technika

→ Obranný průmysl – zbraně

→ Stavební průmysl – dodávky stavebního materiálu a zařízení

→ Vodohospodářský a odpadní průmysl – čističky vody, rozvody

→ Zdravotnický a farmaceutický průmysl – lékařská technika a vybavení nemocnic, mobilní nemocnice

→ Zemědělský a potravinářský průmysl – lesní technika, maloobchodní trh s potravinami

→ Železniční a kolejová doprava – plán rozšíření železniční sítě ze současných 1 815 km na 5 tisíc km – subdodávky

MONGOLSKO - Základní ukazatele 

Měna tögrög (MNT)
Měnový režim řízený floating
HDP (v běžných cenách, v USD, rok 2017) 11,1 miliardy
HDP na osobu (USD, rok 2017) 3 639,9
Populace (v milionech) 3,1
Státní dluh (v % HDP, rok 2016) 79,4
Rating (Standard & Poor‘s) B- (stabilní)
Platební neschopnost (Doing business 2018) 43,54 (maximum 100)

Makroekonomický výhled (MMF) 2017 2018 2019 2020 

HDP (%, r/r) 5,1 5,0 6,3 5,0
CPI (%, r/r) 4,6 6,4 6,8 6,7
Nezaměstnanost (%) 8,0 8,0 8,0 8,0
BÚ platební bilance (v % HDP) -8,8 -6,4 -8,3 -6,0

Zdroj: MMF, S&P, Doing Business

Zdroj: MMF

Zdroj: Mapa globálních oborových příležitostí 2018/19

Harvardské Centrum mezinárodního rozvoje například na základě vlastního indexu komplexnosti jednotlivých ekonomik, 
tedy diverzifi kace a sofi stikovanosti výroby, nečeká, že by se s průměrným ročním růstem o 3,02 % do roku 2026 Mongolsko 
opět zařadilo k nejrychleji rostoucím ekonomikám, tedy zemím, mezi něž se v posledních letech několikrát prodralo.



Investice do periferie: 
(Ne)promarněná příležitost aneb Kosovo 360°

Ekonomika Kosova následuje obdobný cyklus růstu a ochlazení jako EU, což potvrzuje přitažlivost, s jakou velké 
(nad)národní celky na své sousedy působí. V důsledku přeshraničních toků zboží a kapitálu všeho druhu se ostatně 
synchronně s unií hýbe nejen kosovská ekonomika, ale Balkán jako takový. V případě Kosova je to nicméně v porovnání 
s okolím v mnohem menší míře dáno skutečnou integrací či prolínáním ekonomik, připomíná Heritage Foundation.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=CZ-XK-EU&start=2000

Source: World Economic Outlook database, October 2017.

Prizren, Kosovo

Kosovo je na periferii Evropy, a (nejen) proto i zájmu většiny investorů. Zlí jazykové tvrdí, že je i z tohoto důvodu lze 
přirovnat k Divokému západu, kde hrstka šťastných a připravených přišla k bohatství, mnohem pravděpodobnější byl 
ale zmar. Naznačuje to výkonnost kosovské ekonomiky, která sice po většinu z deseti let své existence překonávala 
průměr EU i hodnoty v ČR, dosahované úrovně nicméně nebyly při započítání rizikovosti a alternativ takové, aby 
jim nešlo odolat.



Navzdory poklesu závislosti na fi nanční a technické pomoci ze západu a paralelně penězích od Kosovanů žijících 
v sousedních zemích a na západě je Kosovo na těchto zdrojích nadále značně závislé, varuje Heritage Foundation. 
Tuto slabinu jeho hospodářského modelu refl ektují i nerovnosti ve společnosti – solidní růst není takzvaně inkluzivní 
(vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti chudobě), na což doplácejí zejména ženy 
a mladí, jejichž nezaměstnanost převyšuje regionální průměr. To vede k odchodu ambiciózních a talentovaných do 
zahraničí, posílení významu peněz posílaných od krajanů ze zahraničí, a tím v podstatě k uzavření začarovaného 
kruhu.

Source: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.

(Ne)přímá vazba na Evropskou unii je patrná ve struktuře obchodu se zbožím. Kosovo vyváží především suroviny a v menší 
míře potraviny, a to z 50 % do sousedních zemí bývalé Jugoslávie (ty jsou s Evropou natěsno spjaté, jak ukazuje i profi l Srbska) 
a z 25 % do členských států EU. Dovoz zejména nerostných surovin, motorových vozidel a strojů pak země realizuje zejména 
z EU, Srbska, Turecka a Číny.

http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__External%20trade/?rxid=f81b30b9-6944-42e9-bdfa-726b83f624ee

Podobně je provázanost s unií a obecněji globální ekonomikou patrná při rozklíčování přeshraničních toků kapitálu 
a jejich významu pro ekonomiku Kosova. V případě přímých zahraničních investic (FDI), jednoho z klíčových 
ukazatelů, EU není tak dominantní jako v sousedních zemích v regionu, i tak ale patří společně s Tureckem mezi 
nejvýznamnější hráče. Zároveň je zdrojem významné části zahraniční rozvojové pomoci a peněz, které Kosované 
pracující v zahraničí posílají domů. V obou případech jde přitom o podstatné síly z pohledu celé ekonomiky – 
rozvojová pomoc představovala v roce 2016 přes 6 % hrubého národního důchodu a peníze od kosovských pracovníků 
v zahraničí bezmála 15 %.

Podpora členství Srbska v EU (a zprostředkovaně pozitivní náhled tamních občanů na unii) dlouhodobě převládá, 
v posledních letech ale není nijak dominantní. To refl ektuje i srbský politický establishment, respektive jeho 
snaha o „vyváženou zahraniční politiku“, tedy dobré vztahy s Bruselem i Moskvou. Přispívá tak k polarizaci, 
a tím i k politické nestabilitě, před kterou společně s korupcí, neefektivní státní správou a dalšími nedostatky, které jdou 
na vrub vládě, varuje Světové ekonomické fórum ve své zprávě o konkurenceschopnosti zahraniční investory nejvíce.
 

Source: World Bank World Development Indicators. Note: national estimates.

Mnohé hospodářské a politické slabiny Kosova lze vysvětlit okolnostmi jeho vzniku, respektive geografi í obecně. Jako 
země na křižovatce zájmů Evropy (a západu obecně) a Ruska (a stejně tak regionálních mocností, s nimiž je propojeno 
vírou, tedy zejména Turecka) je stále v očích mnoha významných globálních hráčů jeho statut přinejmenším sporný. 
Kosovo deset let po vyhlášení nezávislosti neuznává 82 ze 193 členů OSN včetně Ruska. Ještě významnější je to, 
že ho neuznává 5 z 28 zemí EU. „Konečná stanice“, jak na začátku desetiletí nazval členství v EU a NATO tehdejší 
ministerský předseda a dnes prezident země Hashim Th açi, je tak stále v nedohlednu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovská_republika



Kosovo se vzhledem k přetrvávajícím sporům ohledně svého statutu a s tím souvisejícímu nestabilnímu domácímu 
podloží zdá být ze tří ekonomik diskutovaných v této studii nejméně atraktivní. O to zajímavější ale může být 
návratnost investice, které se připravený investor zapojený do správného projektu může dočkat.

http://www.doingbusiness.org/en/rankings

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=CjwKCAjw39reBRBJEiwAO1m0Obuo
NusrBmScCpSNoBjZ-pehcj0HYTyCivfvlTHjmAUQMYSAnmaTuRoC_9MQAvD_BwE#table

Snahy o reformy, které nedávno ocenila Světová banka, ale nahrávají přinejmenším tomu, aby investoři zemi 
úplně neignorovali (s přihlédnutím ke zmíněnému doporučení diverzifi kace rizika prostřednictvím zapojení do 
robustnějších struktur). Kosovo si například polepšilo v žebříčku snadnosti dělání byznysu, který sestavuje Světová 
banka, kde je na 40. místě na světě, v pořadí podle jednoduchosti založení fi rmy dokonce uzavírá nejlepší desítku. 
V některých kategoriích nicméně globální peleton uzavírá, v případě stavebních povolení je například na 122. místě 
(to, že je Česko pět příček pod ním, je zajímavost mimo záměr této studie).

Další hrozby, nebo přinejmenším výzvy z pohledu investorů představují politická nestabilita, časté výpadky 
v dodávkách energií, relativně nízká vymahatelnost práva, což se týká i obchodních smluv, a v neposlední řadě 
neformální či šedá ekonomika, která podle kvalifi kovaných odhadů představuje až 35 % HDP. Zvláštní kapitolou 
je míra korupce, která Kosovo řadí mezi země, jako jsou Argentina nebo africký Benin. I proto se případným 
zahraničním investorům doporučuje zapojení do širších struktur komerčních projektů či projektů zahraniční 
spolupráce a pomoci.

Ekonomika Kosova v Kostce

Exportně–investiční příležitosti

→ Podle HDP na obyvatele v USD v běžných cenách 114. místo na světě (MMF), v žebříčku konkurenceschopnosti 
 Světového ekonomického fóra (WEF) na 101. místě.

→ Stabilizační a asociační dohoda s EU podepsána v říjnu 2015.

→ Jedinou ofi ciální a využívanou měnou je euro.

→ Těžební průmysl – výroba a servis těžebních strojů na povrchovou těžbu hnědého uhlí (lignit)

→ Energetický průmysl – rekonstrukce hnědouhelných elektráren a plán produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů

→ Vodohospodářský a odpadní průmysl – čistírny odpadních vod, rozvody a funkční kanalizace

→ Zemědělský a potravinářský průmysl – zavádění moderních potravinářských technologií

→ Železniční a kolejová doprava – rekonstrukce a stavba nových železničních tratí, dodávka vozů

Kosovo - Základní ukazatele 

Měna Euro (EUR)
Měnový režim No separate legal tender
HDP (v běžných cenách, v USD, rok 2017) 7,1 miliardy
HDP na osobu (v USD, rok 2017) 3 501,2
Velikost populace (v milionech) 1,8
Státní dluh (v % HDP, rok 2017) 21,2
Rating (Standard & Poor‘s) 
Platební neschopnost (Doing business 2018) 60,13 (100 = maximum)

Makroekonomický výhled (MMF) 2017 2018 2019 2020 

HDP (%, r/r) 3,7 4,0 4,0 4,0
CPI (%, r/r) 1,5 0,8 2,1 2,1
Nezaměstnanost (%) 30,5   
BÚ platební bilance (v % HDP) -6,6 -7,2 -6,6 -6,6

Zdroj: MMF, S&P, Doing Business

Zdroj: MMF

Zdroj: Mapa globálních oborových příležitostí 2018/19



Profily autorů analýzy 

ROMAN CHLUPATÝ 
Zakladatel Alter Eko, partner poradenské společnosti Save & Capital. Autor knih o (politické) ekonomii, které vyšly 
v šesti jazycích včetně Mandarínštiny.

MIROSLAV NOVÁK
Zabývá se fi nančními trhy i globální ekonomikou ve společnosti AKCENTA CZ. Jeho odborné články a expertní 
komentáře často využívají česká i polská média. 

MICHAEL ROMANCOV
Politický geograf působící na Institutu politologických studií UK FSV a Metropolitní univerzitě. 
Expert na geopolitiku, systémové změny a Rusko.

Alter Eko je platforma
založená publicistou a konzultantem Romanem Chlupatým, na které se od roku 2011 pravidelně setkávají špičkoví 
ekonomové, byznysmani a akademici. Mezi ně patří exprezident Microsoft u pro Evropu Jan Mühlfeit, někdejší 
ředitel České spořitelny Pavel Kysilka nebo hlavní ekonomka Raiff eisenbank Helena Horská. Cílem platformy je 
identifi kace a analýza událostí a trendů, které (z)mění náš svět a jejich zasazení do českého kontextu. Alter Ekaři 
spolupracují s předními domácími médii, jsou podepsáni pod řadu vzdělávacích seminářů a kulatých stolů 
a zároveň poskytují soukromému sektoru i státním institucím konzultační a analytické služby.   

PLATFORMA PODNIKATELŮ PRO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
Společenství asociací zaměstnavatelů v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR a podniků zkušených v realizaci 
náročných rozvojových projektů pro Českou rozvojovou agenturu. Platforma prosazuje zájmy soukromého sektoru 
v zahraniční rozvojové politice ČR. Během své víc jak desetileté existence přispěla svými publikacemi, semináři 
a konferencemi ke zvýšení aktivního zájmu podnikatelů o rozvojové země. Jedním z poslání Platformy je prosadit 
veřejnou podporu rozvojových investic pro komerční návaznosti na rozvojovou pomoc.

Podklady k diskusi u kulatého stolu, doprovodné akce ekonomického fóra nazvaného 
MALÁ ZEMĚ, VELKÁ VÝZVA: ZPÁTKY NA VRCHOL,
pořádaného 9. – 10. 11. 2018 v Novém zámku, Kostelec nad Orlicí pod záštitou hraběte Františka Kinského 

S podporou AlterEko a dalších 

Publikaci vydala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci v r. 2018 jako jeden z výstupů projektu Strategie 
ZRS ČR 2018-2030 pro soukromý sektor, s fi nanční podporou České rozvojové agentury, implementační organizace Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. Grafi cká úprava A. Jaroš

Česká rozvojová agentura
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