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Excelence, vážené dámy, vážení pánové, 

 

je pro mě ctí vás přivítat na dalším ročníku konference East West 

Business Forum, který ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České 

republiky pořádá Mezinárodní obchodní komora ICC. Letošní ročník má název 

„Emerging Africa“ a jeho ambicí je prohloubení hospodářských vztahů mezi 

Českou republikou a zeměmi Afriky. 

 

Africký kontinent je regionem, který i v podmínkách celosvětové krize 

vykázal v r. 2012 roční růst HDP 4,2 %; pro letošní rok se předpokládá růst 

HDP 4,5 % a pro nadcházející rok 2014 již 5,2 %. Motory tohoto růstu budou 

zemědělství a služby; v zemích bohatých na suroviny pak také těžební průmysl. 

V případě služeb významnou pozici zastávají nadále tradiční obory (doprava, 

obchod, cestovní ruch, nemovitosti a veřejná správa), do popředí však pronikají 

i nová odvětví jako informace a komunikace či finance a pojištění. 

 

Hospodářské vztahy se státy Afriky jsou pro ČR velmi významné - 

minulý rok představoval obrat obchodu hodnotu 2,2 mld. USD, z toho vývoz ČR 

1,4 mld. USD. Přestože vzájemný obchod vykazuje stabilní růst, jeho podíl na 

celkovém obratu zahraničního obchodu ČR je pouze 0,75 %; v případě českého 

vývozu je to pak 0,9 % - tradičně největší položku zde tvoří stroje a dopravní 

prostředky. 

 

Africký kontinent lze rozdělit na dvě poměrně rozdílné oblasti – severní 

Afriku a subsaharskou Afriku. Země severní Afriky jsou našimi tradičními 

obchodními partnery. ČR podporuje demokratický přechod v těchto zemích, 

jemuž vytvořilo nové podmínky tzv. Arabské jaro. ČR je v tomto ohledu 

připravena se podělit o své zkušenosti při tvorbě nových institucí, právního 

prostředí, dobrého vládnutí i rozvoje občanské společnosti. ČR vidí tyto 

politické změny jako nezbytnou podmínku pro hospodářské změny, jejichž 

výsledkem by měly být rozvoj volného trhu a udržitelný ekonomický rozvoj.  

 

V případě států subsaharské Afriky dochází v posledních letech ke změně 

přístupu českých podnikatelských subjektů i k této vysoce perspektivní oblasti. 

Jedná se o trh, kde najde uplatnění široký okruh výrobků české provenience, trh, 

který je při stávající nutnosti získávání nových obchodních spojení pro české 

firmy snáze přístupný, než je např. region Latinské Ameriky. České firmy 



projevují o subsaharskou Afriku zvýšený zájem, projevem tohoto zájmu je např. 

vysoká účast na různých podnikatelských seminářích či obchodních misích. Jako 

konkrétní příklad mohu uvést nadcházející misi ministra zahraničních věcí do 

čtyř států tohoto regionu, kam se dosud přihlásily tři desítky účastníků 

z podnikatelské sféry. Odrazem tohoto zájmu je pak několikanásobný růst 

obchodní výměny, který jsme v posledních letech zaznamenali. 

 

V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že náš zájem při rozvoji 

hospodářských vztahů s africkými zeměmi se neomezuje pouze na obchodní 

výměnu. Jsme si vědomi klíčové úlohy, kterou v těchto vztazích hrají investice. 

Existují zde přitom oboustranné možnosti. ČR je díky své strategické poloze, 

vynikající infrastruktuře i vysoce kvalifikované pracovní síle ideální destinací 

pro zahraniční investice. Existuje zde řada investičních pobídek, které jsou 

zaměřeny nejen na výrobní oblast, ale také na projekty strategických služeb 

a technologických středisek. Na druhé straně se zde již etablovala řada firem, 

které mají ambice kapitálově expandovat do zahraničí a které si uvědomují 

nutnost převodu výrobních prostředků do země konečného odběratele. 

 

Z tohoto místa nemohu nezmínit i nadcházející 4. Summit EU – Afrika, 

který se uskuteční v Bruselu ve dnech 2. – 3. dubna 2014. Kromě jednání hlav 

států a vlád k politickým otázkám bude vysoce důležitou akcí doprovodné 

Business Forum, kterého se zúčastní řada významných firem z obou kontinentů. 

I toto je pro nás všechny příležitost k prezentaci strategických záměrů a plánů 

v jednotlivých ekonomických a obchodních oblastech. 

 

Na závěr svého úvodního vystoupení bych rád zmínil hlavní směry nové 

strategie MZV v oblasti ekonomické diplomacie. MZV se nově věnuje nejen 

monitoringu aktuální vnější hospodářské situace, ale zejména se zaměřuje na 

identifikaci budoucí potřeby regionů i jednotlivých zemí a z toho plynoucí 

možnosti a příležitosti pro bilaterální ekonomickou spolupráci. Současně 

identifikuje a verifikuje tzv. megatrendy a z toho plynoucí příležitosti pro české 

exportéry, které jsou následně přenášeny na naše partnery v businessu: 

podnikatelské svazy, asociace i samotnou podnikatelskou sféru. 

 

Věřím, že v rámci dnešních vystoupení jednotlivých panelistů najdete 

inspirativní myšlenky pro své budoucí aktivity. 
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