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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –3,8 4,8 3,7 2,4 2,3

průmyslová produkce (% změna) –3,5 4,0 2,4 1,8 1,8

veřejný dluh (% HDp) 54,4 53,9 53,9 54,2 55,4

Míra inflace (%) 1,1 2,8 5,7 2,3 2,2

populace (mil.) 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6

Nezaměstnanost (%) 4,9 4,2 3,7 3,6 3,5

HDp na obyvatele (USD, ppp) 59 743,4 64 390,0 69 340,0 72 530,0 75 830,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 63,7 83,6 93,9 94,9 103,4

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 74,2 93,2 105,6 105,4 105,2

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 4/63 4/64 — — —

Predikce eiU zdroj: eiU, oeCD, imD

Nizozemsko
Velvyslanectví ČR v Haagu
e-mail: commerce_hague@mzv.cz
www.mzv.cz/hague

Nizozemsko je 6. největší ekonomikou EU a záro-
veň zemí s  jednou z  nejvyšších úrovní HDp 

na obyvatele na světě (ppp). Je vysoce závislé na služ-
bách a mezinárodním obchodu, které tvoří asi 70 %, 
resp. 160 % HDp. pokud jde o růst HDp, ten by měl 
přes určitou volatilitu zůstat i v roce 2022 relativně 
silný, podpořený vysokou úrovní digitalizace a přimě-
řeně různorodou exportní základnou. Bezprostřední 
škody na ekonomice, způsobené pandemií covid-19, 
by měly být překonány již v průběhu roku 2022. Nizo-
zemská vláda se plánuje zaměřit zejména na zelené 
iniciativy, reformy daňového a  sociálního systému 
a  opatření k  řešení rostoucích cen nemovitostí. po 

ruské invazi na  Ukrajinu se pozornost obrátí také 
na  ochranu ekonomiky před negativními dopady 
konfliktu, zejména vyššími cenami energií. České fir-
my v Nizozemsku nečelí žádným specifickým problé-
mům a země je oblíbeným sídlem řady společností, 
zejména kvůli příznivému podnikatelskému a daňo-
vému prostředí i  výhodným smlouvám o  ochraně 
investic s většinou států světa. v zemi žije přibližně 
17,6 mil. obyvatel, míra nezaměstnanosti se v posled-
ních letech drží na velmi nízké úrovni (mezi 3 a 4 %), 
kreditní rating je dlouhodobě velmi vysoký (aaa) 
a  v  indexu globální konkurenceschopnosti WEF za 
r. 2019 se Nizozemsko umístilo na 4. místě.

mailto:commerce_hague@mzv.cz
https://www.mzv.cz/hague/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/nizozemsko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#nl
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Infrastruktura země patří k  nejlepším na  světě a  podporuje růst podnikání 
v zemi prostřednictvím letišť, přístavů, digitální sítě a železničních, silničních 
a  vodních spojení. prvotřídní nizozemské logistické uzly usnadňují obchod 
a  dopravu na  globální trhy. Letiště Schiphol, které poskytuje přímý přístup 
do 333 destinací po celém světě, je druhým nejlépe propojeným letištěm na světě 
a  4. největším nákladním letištěm v  Evropě, největším evropským námořním 
přístavem je rotterdam. Země je protkaná hustou sítí cyklistické infrastruktury. 
vládní strategie „National Smart City“ pak má za cíl další zlepšení kvality života 
v  nizozemských městech a  zavedení inovativních řešení pro zvýšení jejich 
mezinárodní konkurenceschopnosti.

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

77 %

2 %

21 %

Podíl sektorů na HDP

zdroj: eiU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 17,7

Čína 10,6

Belgie 9,8

Spojené státy americké 8,1

velká Británie 4,7

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 484,1

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 22,5

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 22,0

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 19,1

Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 18,0

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 13,6
zdroj: UN Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Nizozemsko svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=dop
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 ▶ energetický průmysl

Energetika stále tvoří značnou část HDp a zaměstnanosti v zemi. vláda důsledně 
uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie (jejich podíl dosud tvoří jen 
málo přes 10 %); dochází k postupnému uzavírání všech uhelných elektráren 
i k ukončování těžby zemního plynu. Nejdůležitějším trendem je decentralizace 
energetických zdrojů. Do odborné diskuze se vrací jaderná energetika (zejména 
malé modulární reaktory, ale i několik tradičních) a výrazný nástup hlásí vodíkové 
technologie. Nizozemsko má také dlouhodobě ambici působit jako logistický uzel 
energetické infrastruktury pro oblast západní/severozápadní Evropy.

 ▶ Chemický průmysl

Nizozemsko je šestým největším dodavatelem chemických produktů na světě, 
v zemi působí na 400 společností, zahrnujících celý dodavatelský řetězec. Sektor 
zaměstnává více než 45 tisíc osob a ročně generuje obrat přesahující 60 mld. EUr. 
Země je také sídlem prvotřídních institucí výzkumu a vývoje. Úspěch sektoru 
pak spočívá v  integrovaném přístupu partnerství veřejné a  soukromé sféry 
a  otevřených inovací. Chemický průmysl se skládá z  firemních klastrů, které 
jsou vzájemně propojeny, dochází tak k organické spolupráci velkých společností 
s malými a středními podniky, ale i s univerzitními startupy.

 ▶ iCT

Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání 
internetu, téměř 98 % domácností a  prakticky 100 % firem má internetové 
připojení. Země je také lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti – The Hague 
Security Delta je největším bezpečnostním klastrem v Evropě, který zahrnuje více 
než 300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění českých firem je 
zejména v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů 
a sítí, umělá inteligence, bezpečnostní systémy, zpracování velkého množství dat).

 ▶ zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nizozemsko patří mezi světovou špičku v  oblasti inovací a  v  propojování 
soukromého a  veřejného sektoru, univerzit a  výzkumných institucí. v  zemi 
je největší koncentrace inovativních firem v  oblasti zdravotnictví na  světě. 
vzhledem k  rozvinutému sektoru tak existují možnosti spolupráce v  mnoha 
oblastech, jako například translační a regenerační medicína, genomika, onkologie, 
nanotechnologie, zobrazovací a monitorovací technologie nebo virologie. v zemi 
působí přes 420 biofarmaceutických společností a 3 100 výzkumných organizací 
v oboru zdravotnictví a life sciences. výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDp: 
jedná se o jedno z intenzivně podporovaných klíčových odvětví. ve výzkumu je 
hojně rozšířen model ppp. amsterdam se díky brexitu stal novým sídlem Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMa).

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=ene
https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=che
https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=zdr
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 ▶ zemědělský a potravinářský průmysl

Nizozemsko je po  USa celosvětově druhým největším vývozcem zemědělské 
produkce, patnáct z dvaceti globálně nejvýznamnějších firem zde má své výrobní či 
výzkumné závody. Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné 
instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Země vyváží širokou škálu druhů ovoce a zeleniny, stejně jako vyhlášené mléčné 
produkty; důležité je i zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější 
technologie (energeticky neutrální skleníky). roste význam a  zastoupení 
biopotravin na  trhu. Země se chce výrazně zaměřit také na  plošné zavedení 
technologií na snižování emisí Co₂, metanu a dusíku.

Podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#nl&jumptoanchor=zem

