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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

mám rád září a říjen. Jsou to dva měsíce, kdy 
konečně my – tedy pracující většina – můžeme se 
škodolibým úsměvem na rtech opět pozdravit 
školáky, motající se v ranní (už řádně studené) mlze 
s aktovkami na zádech. V září i říjnu mi prostě už 
zase zvoní ranní budík trochu méně hlasitěji a 
trochu lépe se stává – protože jsou to konečně 
měsíce spravedlnosti a rovnosti pro všechny. Zase 
se hraje fair play. 
A naše radost na sklonku léta může být každým 
rokem větší. Alespoň na západní polokouli totiž 
stále intenzivně přibývá vysokou školou 
(dobrovolně) povinných. Není to však tím, že by 
Evropu a Ameriku zachvátila nějaká dlouho a dobře 
utajená populační exploze. Za vším hledej Čínu 
(alespoň v našem Newsletteru) a tak i stopy tohoto 
fenoménu vedou do Země středu. 
V roce 2011 se oproti roku 2008 ztrojnásobil počet 
Číňanů studujících na vysokých školách v USA. 
S počtem 40 000 žáků jsou Číňané ve Spojených 
státech největší studující zahraniční menšinou. 
Mimořádný nával studentů si připisují především 
dobré, ale nikoli nejprestižnější university –
například na University of Delaware studovalo 
v roce 2007 jen 8 Číňanů, zatímco dnes jich tam 
plní školní lavice již 517.
Praha je úžasné město a v Číně je to také známka 
kvality a kultury. Může nebo nemusí to nám, 
mimopražským, konvenovat, ale je to prostě tak. O 
co obraz České republiky v rapidně se reformující 
Číně za posledních několik desetiletí vybledl 
(Československo?), o to září Praha stále jasnějšími 
barvami. Vypovídá o tom také stále se zvyšující 
počet čínských turistů ve stověžatém matičce –
v roce 2010 se jejich počet vyšplhal na 80 000. 
Propojit vzdělávací služby s  image Prahy jako 
„magické kulturní destinace“ a nabídnout Číňanům 
studijní pobyty v hlavním městě by proto mohlo 
fungovat. Zbývá jen položit si otázku – je nějaká 
z českých firem schopna chopit se podobné výzvy?
Bylo by skvělé co nejdříve uslyšet kladnou odpověď. 
Přeji Vám příjemné čtení říjnového Newsletteru. 

S pozdravem, 

Jan Hebnar
Ekonomický úsek
ZÚ Peking
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Německý recept na Čínu stále nese ovoce

Do vínového sedanu nastupuje elegantní muž ve 
středních letech. Na zadních sedadlech ho již 
očekává svůdná brunetka, čínský řidič počká, než 
se pár pozdraví, a auto se měkce vydá do pohybu. 
Formální oblečení prozrazuje, že mají oba 
namířeno na nějakou společenskou akci. Možná 
do divadla nebo na ples. Za pár chvil už ale řidič 
opouští přední sedadlo a s úsměvem předává 
volant a pár se – teď již o samotě - vydává mimo 
luxusní restaurace velkoměsta. Užít si večer u 
pouličního stánku s nerušeným výhledem na moře.

Před poněkud klišovitou reklamou dnes v čínské 
televizi neutečete. Nový – speciálně pro čínský trh 
prodloužený - Mercedes třídy E v něm zdařile 
sekunduje hollywoodské hvězdě Georgi Clooneymu 
v roli nestárnoucího elegána a supermodelce 
Bonnie Chan v úloze „němé krásky ze zadního 
sedadla“. Nová reklama je speciálně určena pro 
čínský trh a určitě nebyla levná. Mercedes si to 
však může dovolit - má marketing v Číně v malíčku,
což potvrzují i aktuální čísla. 

V roce 2010 prodala německá značka v Číně 
147 670 vozů. Téměř sedmdesát procent z nich se 
dostalo na čínský trh cestou exportu. A ani letos 
nepřijdou prodeje zkrátka. Za prvních devět měsíců 
roku 2011 stoupl prodej vozidel s třícípou hvězdou 
ve znaku o 38 procent a ustálil se na čísle 139 400. 
Zatím to sice není tolik, jako značka prodává v USA 
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(v roce 2010 216 000 vozů) či Německu (265 000 
vozů), ale přeskočení těchto met je jen otázkou 
času. Hlad Číny po luxusních vozech totiž jen tak 
neustane. 

Úspěch automobilky založené pány Daimlerem a 
Benzem však není jediným úspěchem německých 
výrobků na mamutím čínském trhu. Audi si vede 
ještě lépe (odhadovaný prodej 300 000 vozů v roce 
2011) a Volkswagen, který na čínském trhu působí 
již od osmdesátých let, jen za prvních šest měsíců 
roku 2011 prodal neuvěřitelných 755 000 vozů (co 
na tom, že z velké části tvoří prodeje více než 
dvacet let staré a díky své jednoduchosti
recyklované modely Jetta a Santana). 

Nejsou to však jen německé automobilky, které se 
vezou na vlně čínského zázraku. Číňané si žádají 
automobily, a ty se zase neobejdou bez plastů. 
Největší světová chemička BASF (sídlící 
v německém Ludwigshafenu) i proto zvýšila 
v druhém kvartále roku 2011 téměř dvojnásobně 
profit. A výborně se daří také německým strojařům. 
Prodeje německých strojů v Číně by podle asociace 
VDMA měly v roce 2011 vzrůst o třicet procent 
s tím, že již nyní je Čína daleko největším 
odbytištěm těchto německých výrobků (USA na 
druhé příčce kupují ve srovnání s Čínou jen čtvrtinu 
strojů).

Německý obchod s Čínou tak zažívá „zlatou 
dekádu“. Export z Německa do Číny vzrostl v roce 
2010 o čtyřicet procent (74 miliard USD), zatímco 
import se zvýšil o 32 procent (68 miliard USD). 
Vzájemná obchodní výměna tak narostla o 38 
procent a dosáhla hodnoty 130,2 miliard USD. 
Statistiky tak začaly psát nové kapitoly historie – od 
padesátých let až do roku 2010 byly největším 
mimoevropským obchodním partnerem Německa 
vždy Spojené státy americké. To se v loňském roce 
změnilo a dnes tak USA nahradila nová velmoc -
Čína.

Proč Číňané kupují německé výrobky? Například 
proto, že do roku 2014 se zdvojnásobí počet 
Číňanů (nyní 200 milionů) spadajících z hlediska 
společenského postavení do „střední třídy“. A tato 
nová střední střída bude poptávat přesně to, co 
Němci, „Čína-Nečína“, vždy uměli; osobní vozy a 
spotřebitelské výrobky. Potud tedy „shoda náhod“. 
Jenže úspěch Němců v Číně má s náhodou 
společného jen málo. Německu totiž hraje do karet 
posedlost jeho výrobců detailem. Čína je velká, 
rychle se rozvíjí a dravě překonává metu za metou. 
Jedna věc však čínským výrobcům a tedy i 
čínskému zboží chybí. Smysl pro detail. Čínské 
výrobky jsou funkční, často stejně spolehlivé a 
většinou i levnější, než výrobky světové 
konkurence. Ale stačí pár minut a často je jasné, že 
tady něco chybí, jinde zase něco přebývá, tady je 
mezera a tu větší spára. Většina Číňanů se s těmito 
„detaily“ rychle smíří. Ale ti, co na to mají, chtějí víc. 
A pak přichází na řadu import, a to třeba také 
z Německa. 

Každá mince má však dvě strany. Societé General 
odhaduje, že v roce 2015 absorbuje Čína patnáct 
procent německého exportu. Německo se tak stává 
na Číně velmi závislé. Nebýt této závislosti, 
německý růst HDP by v roce 2010 pravděpodobně 
těžko dosáhl výborných 3,6 procent. Přílišné 
provázání německé ekonomiky s čínskou může mít 
pro Německo velmi negativní dopady i tím, jak se 
čínská vláda snaží ochladit rozehřátou ekonomiku a 
zkrotit inflaci nesčetnými zvyšováními bankovních 
rezerv či vytrvalým posilováním jüanu. Stejně tak 
konkurence v Číně houstne a řada německých 
firem brzo začne ztrácet tržní podíl ve prospěch 
levnější domácí konkurence. Nepřekvapí tak, že se 
začínají i z Německa ozývat hlasy varující před 
přílišnou fascinací čínským zázrakem.  

Dokud však bude v řádku “růst čínského HDP“ stále 
zářit sebevědomá osmička či - nedejbože -
sedmička (níže Peking ekonomice ve 
střednědobém horizontu klesnout nedovolí), 
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nemusí se exportéři ze Spolkové republiky 
strachovat o svou budoucnost. Je rudě růžová.

Jan Hebnar
Článek vznikl pro časopis PROFIT

Bude Čína v roce 2012 tahounem růstu?

Ve dnech 12. a 13. října se uskutečnily dva 
semináře pořádané Foreign Correspondents´ Club 
Of China. První setkání nabídlo účastníkům pohled 
na ekonomické ukazatele čínského hospodářství. 
Řečník Tom Orlik, zpravodaj Wall Street Journal 
v Pekingu, rovněž představil predikci růstu 
ekonomiky na rok 2012. Druhý seminář, vedený 
Murtazou Syedem (zástupce MMF v Číně), doplnil 
předchozí seminář o statistické údaje a poskytl 
podrobnější pohled do jednotlivých sektorů 
hospodářství ČLR.

Již nyní je jasné, že čínskou ekonomiku čeká 
v příštím roce zpomalení růstu HDP. Hlavním 
důvodem zvolnění je ukončený program pro 
povzbuzení ekonomiky (stimulační balíček), který 
vláda spustila s cílem zmírnit následky hospodářské 
krize.

Součástí opatření bylo rovněž povzbuzení 
bankovního sektoru, aby došlo k navýšení objemu 
půjček pro podnikatele (zejména pro SME). 
V tomto směru se opatření ukázala jako neefektivní. 
Místní bankovní instituce obecně raději půjčují 
velkým (zpravidla státním) společnostem. Ty se 
totiž jeví jako spolehlivější a v případě potíží je 
pravděpodobnější vymahatelnost pohledávek než 
u malých a středních podnikatelů. Peníze tak 
proudily do podniků, které už dostatečným 
kapitálem disponovaly. Naopak menší živnostníci, 
tedy ti kteří by půjčky ocenili nejvíce, na peníze 
nedosáhli. I po ukončení programu banky stále 

půjčují, tím nadměrně zvyšují objem peněz 
v ekonomice a přispívají tak k vysoké inflaci. Za 
dalším růstem cenové hladiny stály rovněž 
nedávné rozsáhlé povodně v některých oblastech 
země, přetrvávající sucho v jiných regionech či 
panika kolem prasečí chřipky. 

Situace kolem inflace by mohla být ještě 
dramatičtější a to v případě, že by došlo k navýšení 
mezd. Dá se očekávat, že nízké mzdy nebudou 
udržitelné donekonečna, výrazné zvýšení by však 
způsobilo další inflační spirálu. Domácnosti a menší 
podnikatelé patří mezi skupiny obyvatel, které 
nejvíce doplácí na inflaci. Tento stav způsobuje 
stále větší rozdíly mezi bohatými a chudými. To 
potvrzuje i tzv. Giniho koeficient, který stále roste a 
v současné chvíli je vyšší než například ve 
Spojených státech amerických, což se pro 
„komunistický“ stát, zakládající si na prosperitě 
všech, rozhodně jeví negativně.

Vzhledem k tomu, že program pro povzbuzení 
ekonomiky skončil, očekává MMF pokles míry 
inflace z 4,5% v roce 2011 na 3% v roce 2012. 
Zároveň dojde ke zpomalení ekonomiky 
s výhledem růstu HDP 9% pro rok 2012

1
. Dále se 

odborníci domnívají, že současná krize v Eurozóně 
bude zažehnána, a proto další program pro 
povzbuzení ekonomiky nebude zapotřebí.

Hospodářský růst Číny by měl být založen zejména 
na domácí spotřebě

2
. Za takové situace by ČLR 

snížila závislost na světových trzích a případných 
hospodářských výkyvech. Makroekonomové se 
rovněž shodují, že zdravé hospodářství ČLR, které 
v současné době vytváří celou čtvrtinu světové 
produkce, je klíčové pro ostatní státy světa.

Tom Orlik i Murtaza Syed prezentovali budoucnost 
čínské ekonomiky jako stabilní prostředí růstu. 
Potvrdili, že i v roce 2012 bude Čína hlavním 
tahounem světového hospodářského růstu. 

Ondřej Wágner
stážista ZÚ

                                                                

1
 viz. China Economic Outlook, 

http://www.imf.org/external/country/CHN/rr/201
1/092611.pdf
2
 V současné chvíli tvoří domácí spotřeba pouze 

35% HDP



říjen  2011
EK ZÚ Peking

2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600, China

commerce_beijing@mzv.cz

Aktuality EK ZÚ  

• V šanghajském výstavním centru se ve dnech 3. -
5. listopadu 2011 uskutečnila výstava 100% Design. 
Výstavní stánek České republiky byl opět zastřešen 
agenturou CzechTrade a z české kotliny se 
zúčastnili zástupci firem Preciosa, Crystalex, Crystal 
Bohemia, Moser, LASVIT, Bomma a Dřevojas. •
Starosta města Náchoda Jan Birke v doprovodu 
velvyslance České republiky v Čínské lidové 
republice Libora Sečky navštívil ve dnech 1. a 2. 
listopadu 2011 autonomní oblast Ningxia. • Jako 
jeden z projektů ekonomické diplomacie na rok 
2011 uspořádal EK Peking dvacátého osmého října 
degustační seminář „Czech Wine in China“. Své 
produkty vystavovala a prezentovala pětice  
předních vinařů -  Ludwig Wein, Vinařství Marcus, 
Weinmarkt, Vinné sklepy Novák a Jedlička a Great 
Wall Winery. Účast byla hojná – reprezentační 
prostory zastupitelského úřadu zaplnilo přes 90 
čínských hostů. To svědčí také o tom, že v Číně je o 
české víno zájem, byť povědomí o ČR jako výrobci 
vína vysoké není. Potvrzuje to obecnou zkušenost -
velký čínský trh si ve svých „niche“ může dovolit 
absorbovat také okrajové značky z menších zemí. •
27. října 2011 se v zahradě Velvyslanectví České 
republiky v Pekingu sešlo více než 300 hostů, aby 
společně oslavili český státní svátek připomínající 
93. výročí založení Československa v roce 1918. •
24. října 2011 posílily řady pivních značek z ČR, 
které mohou čínští zákazníci ochutnat, další dva 
menší české pivovary – Pivovar Žatec a Postřižinský 
pivovar Nymburk. Díky nalezenému a aktivnímu 
místnímu partnerovi věříme, že se tyto výborné 
moky na trhu uchytí a zdomácní. Vedle zmíněných 
piv se na prezentaci ve městě Tianjin ucházela o 
přízeň zákazníků také firma Wine Dietrichstein ze 
Slušovic. •

Více na www.mzv.cz/beijing

Co chystáme?  

• 8.-9. listopadu 2011 proběhne již třetí ročník 
China Overseas Investment Fair, kterého se účastní 
naše ambasáda pravidelným stánkem zaměřeným 
na propagaci ČR jako investiční destinace. Letos se 
k tradiční formě prezentace přidává také investiční 
seminář, pořádaný ve spolupráci s organizátory 
COIF 9. listopadu ráno. ČR zde představí kromě 
ekonomického úseku také zástupkyně
CzechInvestu L. Hřebíčková a E. Pazdziorová, 

soukromý sektor zastupuje p. M. Felenda z firmy 
Schäfer & Partner. • 11. a 12. listopadu navštíví
delegace z ambasády spolu s některými podnikateli 
Farmu čínsko-česko-slovenského přátelství, aby se 
stala svědkem slavnostního odhalení českého a 
slovenského pavilónu z EXPO 2010, které Farma 
odkoupila a znovu postavila v rámci Parku 
přátelství. • Ve dnech 16. až 20. listopadu navštíví 
Peking delegace Plzeňského kraje, vedená p. 
hejtmanem M. Chovancem a tvořená zástupci kraje 
i místní podnikatelské komunity. V plánu je setkání 
s velvyslancem a pracovníky ambasády, přijetí na 
místní vládě pekingského distriktu Shijingshan, na 
Ministerstvu železnic, Dopravní komisi města 
Pekingu a další jednání. Součástí programu bude 
také prezentační seminář o Plzeňském kraji a 
setkání s pozvanými podnikateli z ČLR. • 17. – 19. 
listopadu bude ekonomický úsek spolu s firmou 
Rudolf Jelínek (destiláty) a MIKO International 
(medovníky Marlenka) prezentovat české a 
moravské pochutiny a destiláty na China (Beijing) 
International Food Exhibition. Degustace vzorků na 
českém stánku bude jistě patřit 
k nezapomenutelným zážitkům pro návštěvníky. •
Ve dnech 22. až 25. listopadu se v kantonské 
metropoli Guangzhou odehrají 1. Česko-čínské 
technologické dny s reprezentativním zastoupením 
vědecké, technické i podnikatelské základny z ČR. 
Akci společně připravují MZV ČR, CzechInvest, 
vládní Rada pro výzkum a vývoj a zúčastněné 
podniky, ambasádu bude reprezentovat p. 
velvyslanec L. Sečka a z čínské strany jsou zapojeny 
relevantní místní instituce.




