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Náročné klima, rychlý růst počtu obyvatel, problémy s odpadem a snahy o zvýšení 
konkurenceschopnosti malajsijské ekonomiky nutí vládu finančně 
podporovat zavádění ekologicky šetrných technologií do podnikové praxe. Ochrana 
životního prostředí a zelené technologie jsou proto jednou z nejzajímavějších 
příležitostí k růstu malajsijské ekonomiky.  

PŘÍRODA JAKO VÝZVA I PŘÍLEŽITOST 

Obrovské množství přírodních zdrojů a pestrá biodiverzita (někdy 
označovaná jako megadiverzita) zaručují, že v Malajsii bude téma životního prostředí 
vždy důležitým tématem (60 % celkové plochy pokrývají lesní porosty). Země je 
největším producentem palmového oleje, 44 % světového exportu tohoto zboží 
pochází z Malajsie. Využití přírodních zdrojů však ztěžuje specifické klima. Vysoké 
teploty a nadměrná vlhkost vedou ke vzniku negativních jevů jako je kontaminace řek 
a podzemních vod, sesuvy půdy aj., přičemž sesuvy půdy a eroze trápí hlavně 
obyvatele přímořských oblastí. Zajištění potravinové bezpečnosti pro 
rychle rostoucí populaci (očekávaný růst o 35 % na 39 mil. v roce 2040) nutí 
zemědělce rozšiřovat zemědělské plochy. Rostoucí výroba potravin přináší více 
průmyslových odpadů, jejichž zpracování, třídění a recyklace je teprve na začátku. 
Pouze 5 % odpadků se třídí a v zemi zatím není funkční spalovna pevného odpadu. 

Nízká energetická účinnost průmyslových provozů, společně s očekávaným 
růstem poptávky po elektřině, vytvářejí vhodné prostředí pro podporu obnovitelných 
zdrojů energie, které se zatím podílí na výrobě elektřiny jen jedním procentem. Další 
výzvou pro malajsijské životní prostředí jsou rychle se rozvíjející městské aglomerace, 
které potřebují účinné řešení nejen v oblasti efektivního využívání energie, ale také 
v podobě nakládání s odpady.  

KLÍČOVÁ PRODUKTIVITA PALMOVÝCH PLANTÁŽÍ 

Pro zemi jako Malajsie nestačí být největším světovým producentem 
a vývozcem palmového oleje. Aby co nejvíce využila této své konkurenční výhody, 
musí disponovat i nejefektivnějšími provozy na zpracování suroviny a výrobu oleje. 
Předpokladem pro zvýšení výtěžnosti na plantážích i ve zpracovatelských 
provozech jsou však zároveň investice do strojních zařízení a technologických 
celků, které by snížily tlak na životní prostředí. 

Stejně tak vysoký podíl ruční práce na palmových plantážích (až 80 %), chybějící 
dělníci, které jen částečně nahrazují cizí pracovníci a omezená plocha na 
pěstování palmy olejné, která se blíží ke svému limitu (dnes téměř 5 mil. ha), 
dávají vzniknout poptávce po mechanizaci na zvýšení produktivity. Investice do 
sklízecích nástrojů, například motorizovaných tyčí pro sběrače, představují šanci pro 
výrobce zemědělské techniky. To by mělo zvýšit produktivitu jednoho dělníka z 1,5 na 
2,8 tuny sklizně denně. Broušení diamantovými nástroji by mělo udržet ruční nože 
dělníků ostré až pětkrát déle než nyní.  



 
Zvýšení produktivity pomocí mechanizace 

Malajsie se již před několika lety zastavila na 20,5 % výtěžnosti extrakce při výrobním 
zpracování. Hlavním problémem jsou zastaralé a malé provozy, ve kterých se často do 
strojů dostávají plody, které nesplňují požadavky na kvalitu. Zvýšení procenta 
výtěžnosti na vytyčených 23 % při výrobě palmového oleje vyžaduje investice do 
nových strojů pro tepelné zpracování palmy, bojlerů zajišťujících stabilní teplotu, lisů 
na ždímání plodů a  dalších zařízení k zajištění kontroly kvality přijímaných 
surovin. Rostoucí poptávka po olejích a tucích díky růstu příjmů obyvatel v Asii 
a změnách v jídelníčku vytváří nové příležitosti. Cenově přijatelná řešení pro 
farmáře střední velikosti proto představují tržní výklenek, ve kterém by měli 
příležitosti růst. 
 

WASTE-TO-WEALTH: Z KOMODIT K VÝROBKŮM 

Stále populárnější využití odpadů k výrobě energie a dalších produktů se dá dobře 
demonstrovat na trendech, které v Malajsii provázejí výrobu palmového oleje 
a z toho vznikající podnikatelské příležitosti.  

Výzvou pro malajsijské zpracování palmy olejné je lepší využití existujících 
plantáží (‚upstream‘) a rozvoj navazujících zpracovatelských kapacit 
(‚downstream‘), jejichž vstupem bude odpad vzniklý při výrobě palmového oleje. Na 
plantážích vzniklý odpad lze využít jako základ pro výrobu zemědělských hnojiv, 
výrobu energie z biomasy, palivových palet (pro ty existuje trh v Japonsku a Číně) až 
po výrobu ethanolového paliva. Výroba paliva z palmového odpadu je stále ještě 
komerčně nevýhodná, technologický pokrok by však měl komerčně funkční řešení 
přinést odhadem do pěti let. Při dalších investicích by se některé látky z výroby paliv 
mohly stát i vstupy do výroby chemikálií. V Malajsii se minulý rok vyrobilo 17 mil. tun 
oleje denně, nevyužitých odpadů je tedy v zemi dostatek. 

Tyto návazné aktivity jsou Malajsií vysoce podporovány a místní firmy je tak začínají 
intenzivně využívat. Mezi nejaktivnější patří Felda Holdings, která je zároveň 
největším výrobcem palmového oleje na světě. Její vůdčí role ve využití všech 
dostupných surovin pro vlastní výrobky je vzorem pro mnoho dalších výrobců 
palmového oleje, kteří usilují o větší přidanou hodnotu. Příležitosti pro 
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zahraniční investory tak spočívají především ve společných investicích 
s místními partnery do navazujících provozů. Obchodní šance vznikají ale 
i pro dodavatele strojních zařízení a dalších technologií, nebo pro obchodníky 
a exportéry, kteří najdou cestu, jak nově vzniklou produkci umístit na trh. 

 
Odpad nebo šance pro investory? 

  

„ZELENÉ“ TECHNOLOGIE DO VÝROBY 

Ambicí Malajsie je do roku 2020 získat statut vyspělé ekonomiky. Proto 
podporuje zavádění energeticky úsporných technologií a inovativních řešení do 
výrobních podniků. GreenTech Malaysia (www.greentechmalaysia.my) je místní 
sdružení, spravující vládní program na podporu zelených technologií. Program se 
zaměřuje na energetický sektor, obytné budovy, dopravu, vodní a odpadové 
hospodářství, ve kterých finančně podporuje zavádění nízkoemisních 
technologií. Program byl na přání premiéra Najiba podpořen dalšími finančními 
prostředky ve výši cca 1,1 mld. USD a stal se tak klíčovým pro financování 
zelených technologií v zemi. Program je mnohem více nakloněn výrobcům 
zelených technologií než jejich uživatelům: první skupina může získat podporu až do 
17 mil. USD na 15 let, těm druhým dává šanci na získání pětiny této částky na 10 let. 
Podporované technologie by měly produkovat nulové či nízké emise, být šetrné 
k přírodě a jejím obyvatelům a šetřit energii a přírodní zdroje. Pobídky jsou určeny 
primárně místním subjektům. Pro jejich získání zahraničním a tedy i českým 
subjektem je proto nezbytné spojení s místním partnerem.  

PROJEKT MĚSTA ISKANDAR 

Malajsii se daří lépe než mnoha dalším asijským zemím překonávat ekologické 
problémy, které sebou přináší rychlý průmyslový rozvoj a rostoucí počet 
obyvatel. Přesto se především města potýkají se znečištěním vzduchu a vody, na 
jejichž čistotu má rostoucí střední třída stále větší nároky. Vláda proto v roce 
2012 legislativně zakotvila rámec nízkoemisních měst, Low Carbon Citites 
Framework. V hlavním městě Kuala Lumpur a dalších čtyřech centrech se budou 
pravidelně vyhodnocovat škodlivé emise a jejich vliv na lokální životní prostředí. 
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Bude se měřit dosažené snížení škodlivin a města budou zodpovědná za 
stanovení strategií, jak zlepšení životních podmínek dosáhnout. 
Městskému prostředí by mělo pomoct i podporované větší využívání hybridních 
automobilů a elektrovozidel, ve kterých se Malajsie chce stát regionálním lídrem 
s  odpovídající infrastrukturou.  

Hlavní město Kuala Lumpur je nuceno rozšiřovat stávající infrastrukturu 
a veřejnou dopravu, aby se vypořádalo s rostoucím počtem obyvatel. Totéž platí 
pro další velká malajsijská města. Obchodní příležitosti tak plynou z dodávek do 
těchto projektů, podaří-li se však českým firmám vyrovnat s administrativní zátěží 
a nabídnout vhodná řešení.  

Iskandar Malaysia je jedním z nejslibnějších projektů výstavby nového 
obytného, finančního a podnikatelského centra v jihovýchodní Asii. Na ploše zhruba 
jako Lucembursko (cca 2.200 km2) má žít a pracovat 3 miliony lidí v příznivém 
prostředí bez smogu, s komfortní veřejnou dopravou a s využitím energií 
z obnovitelných zdrojů. Podobné projekty v minulosti v jiných zemích světa často 
skončily neúspěchem a malajsijská vláda dělá vše pro to, aby se historie u tohoto 
projektu neopakovala. Legoland v Iskandaru otevře svůj první tematický park v Asii 
a několik amerických a britských univerzit zde uvažuje o otevření vlastních kampusů. 
Investice mají být větší než 30 mld. USD a třetina má přijít ze zahraničí. 

   

 
Podobné projekty dříve skončily neúspěšně, vyjde to nyní v Iskandaru? 

VLÁDNÍ INSTITUCE 

Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí je původním 
hybatelem vládní politiky podpory ekologicky šetrných technologií. Pevný odpad 
patří do gesce ministerstva pro bydlení a místní správu. Důležitost, jakou malajsijská 
vláda přiřazuje zeleným technologiím, dokazuje vznik ministerstva energetiky, 
zelených technologií a vodohospodářství v roce 2009. GreenTech Malaysia je 
agenturou, spravující vládní prostředky pro podporu podniků, usilujících o zavádění 
zelených technologií. Národní komise pro služby v oblasti vodohospodářství (SPAN, 
www.span.gov.my) je klíčovou institucí v oblasti nakládání s vodou. Pro české 
firmy je geograficky nejbližší mnichovská kancelář malajsijské agentury na podporu 
investic MIDA (www.mida.gov.my).  
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Malajsie se v podpoře zelených technologií inspiruje především v zemích Evropské 
unie. Každoročně v prosinci poskytují členské státy a jejich podniky malajsijské 
státní správě expertízu prostřednictvím specializovaného Fóra: EU-Malaysia Green 
Technology Business Platform. 

Malajsie má stále větší zájem o nahrazování dovozu prostřednictvím vlastních řešení 
a produktů („import substitution“). Investice a zakládání podniků se zahraničním 
investorem jsou trendem, na který by se měly české firmy, které chtějí v Malajsii 
dlouhodobě působit, zaměřit. Výhodou je rozvinutá dopravní infrastruktura 
usnadňující obchod s dalšími zeměmi regionální organizace Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN). 

PROBLÉM S ODPADY 

Velká města jsou nejvíce ohrožená nárůstem pevného odpadu. Problémy mají také 
ostrovy a  vrchovina v centrální části Malajsie. Proto právě tady vznikají zatím 
nedokončené pilotní projekty pro budoucí spalování odpadu. Překážkou 
nejsou technické kapacity, ale spíše vysoké náklady a nároky na kvalifikaci pracovní 
síly. Pevný odpad domácností tak v současné době končí na některé z 230 skládek.  

DALŠÍ OHROŽENÉ OBLASTI  

Úbytek lesů poškozuje životní prostředí slonů, kteří často vnikají do zemědělských 
oblastí a působí zemědělcům škody. Ochrana přírody s využitím moderních 
technologií by měla vést k růstu poptávky po řešeních, umožňujících šetrněji nakládat 
s půdou, aby sloni nemuseli opouštět svá přirozená místa výskytu.  

Vláda pečuje o blahobyt původních obyvatel Malajsie, jedná se přibližně 
o 150.000 tzv. Orang-asli, jak se tito původní Malajsijci oficiálně označují. Zhoršování 
životních podmínek těchto v lesech žijících komunit může vést k jejich úbytku 
a politickým problémům, kterým se vláda chce vyhnout. 



SWOT ANALÝZA  

S – Rostoucí ekonomická vyspělost, požadavky střední třídy. Dostatečná přírodní 
základna pro obnovitelné zdroje energie. Přítomnost českého velvyslanectví v Kuala 
Lumpur.  

W – Geografická vzdálenost, málo zkušeností českých firem. Nutnost mít místního 
partnera. 

O – Vládní podpora ekologických investic, zpracovatelské provozy (waste-to-wealth). 
Velké trhy v Číně a Japonsku, šance pro re-exporty. Zájem vlády o „EU řešení“, 
poptávka po konzultačních službách.  

T – Lepší organizační a finanční schopnosti konkurence, pozdní vstup na trh.  

 

 

Kontakt na velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur 

42/B The Intermark Vista Tower 
348 Jalan Tun Razak 
50400 Kuala Lumpur  

Telefon + 603/21662900 
e-mail: commerce_kualalumpur@embassy.mzv.cz  
www.mzv.cz/kualalumpur  
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