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Digitální  
verze mapy

Souhrnná 
teritoriální 
informace

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) –6,1 3,8 5,3 5,1 3,7

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 74,9 62,8 55,0 52,9 53,2

Míra inflace (%) –2,1 0,2 4,4 3,5 3,3

Populace (mil.) 9,9 10,1 10,3 10,5 10,6

Nezaměstnanost (%) — — — — —

HDP na obyvatele (UsD, PPP) 66 750,4 70 160,0 75 470,0 79 960,0 84 040,0

Bilance běžného účtu (mld. UsD) 21,0 52,2 72,4 67,8 58,8

saldo obchodní bilance (mld. UsD) 62,3 93,3 112,8 109,9 103,1

exportní riziko OeCD 2/7 2/7 2/7 — —

Konkurenceschopnost — — — — —

predikce eiU Zdroj: eiU, oeCD, imD

spojené arabské emiráty
Velvyslanectví Čr v abú Dhabí
e-mail: commerce_abudhabi@mzv.cz
www.mzv.cz/abudhabi

spojené arabské emiráty mají 3. největší ekono
miku v  regionu středního východu a  severní 

Afriky a zaujímají 3. pozici v  regionu s nejvyšším 
HDP na  hlavu, který v  roce 2021 činil 70,16 tis. 
UsD. Jedná se o  nejdiverzifikovanější ekonomiku 
z  arabských ropných ekonomik Perského zálivu. 
Oživení ekonomiky sAe z recese vyvolané pande
mií bylo podpořeno měnovými a fiskálními stimuly 
a hodnota reálného růstu HDP za rok 2021 dosáhla 
úrovně 3,8 %. To je více než v době před pandemií, 
kdy za rok 2019 činila 3,4 %. Významným stimulem 
byla také realizace odloženého veletrhu eXPO 
2020, který měl vliv na  oblast cestovního ruchu, 
real estate a development. Očekává se, že růst reál
ného HDP dosáhne v roce 2022 vrcholu na úrovni 

5,3 %. sAe těží z  vysoké proočkovanosti a  mimo 
oblast cestovního ruchu podpoří růst reálného 
HDP rozsáhlá digitalizace podporovaná vládou, 
zavádění služeb 5G, růst elektronického obchodo
vání, důraz na  inteligentní města a  technologie 
internetu věcí. Prioritou zůstane hospodářská 
diverzifikace a  růst poháněný soukromým sekto
rem. Podnikatelské prostředí sAe podpoří zahra
niční investice společně se zlepšením regulačních 
norem, ale podniky budou od roku 2023 nově čelit 
zdanění právnických osob. Probíhající konflikt 
mezi Ukrajinou a Ruskem povede k vysoké volati
litě cen ropy a potravinářských komodit, která zvy
šuje riziko inflace. Očekávaná míra inflace pro rok 
2022 je 4,4 %.

mailto:commerce_abudhabi@mzv.cz
https://www.mzv.cz/abudhabi/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/spojene-arabske-emiraty-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#ae
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura 

Železniční program s investicí v hodnotě 13 mld. UsD představuje integrovanou 
strategii pro nadcházející desetiletí. Zahrnuje národní síť železničních projektů, 
které by spojily sedm emirátů a klíčová města země. Očekává se, že program 
vytvoří ekonomické příležitosti ve výši 50 mld. UsD.

 ▶ elektrotechnika

emirátská meziplanetární mise 2028 je jeden ze stěžejních pilířů „Projektů 50“, 
řady rozvojových a ekonomických projektů, jejichž cílem je urychlit rozvoj země. 
Kosmická agentura sAe pracuje na zřízení prvního střediska kosmického výzkumu 
na Blízkém východě. Centrum, které bude během pěti let stát téměř 26 mil. UsD, 
bude fungovat jako inkubátor pro kosmický výzkum a inovace. Mezi další projekty 
patří Mars science City v hodnotě 130 mil. UsD. Příležitosti se rýsují nejen pro 
firmy operující v oborech elektrotechniky a satelitní komunikace, ale také pro 
společnosti z potravinářství, energetiky, vodohospodářství, zemědělství a 3D tisku.

zemědělství služby

průmysl 

49 %

1 %

50 %

podíl sektorů na HDp

Zdroj: eiU, 2020

top 5 import dle zemí (v %)

Čína 15,9

spojené státy americké 6,7

indie 6,6

Japonsko 3,8

Německo 3,5

top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 246,9

Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 37,3

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 21,4

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 20,7

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 16,2

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 10,3
Zdroj: Un Comtrade, 2020 

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

Vývoj HDp (meziročně, %)

spojené arabské emiráty svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ae&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#ae&jumptoanchor=ele
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 ▶ iCt

Výdaje na  iT v zemi vzrostou v  letech 2020–2023 o 6,5 % a dosáhnou celkem 
7,2 mld. UsD. Poptávka po softwaru a službách bude ve střednědobém horizontu 
pohánět růst výdajů na  iT. Zejména poptávka velkých průmyslových odvětví 
po řešeních v oblasti cloud computingu, analýzy dat, kybernetické bezpečnosti 
a ioT, přináší obchodní příležitosti pro české firmy působící v těchto oblastech.

 ▶ obranný průmysl

Země vynaložila v roce 2020 na obranu 17,7 mld. UsD, což je 5,6 % HDP, jde o druhé 
místo v poměru výdajů na obranný průmysl v regionu. Nově se zaměří na výrobu 
munice, osobní ochranné prostředky a profesionalizaci základních vojenských 
jednotek.

 ▶ Zábava a volný čas

Očekává se, že herní trh na Blízkém východě poroste během prognózovaného 
období 2021–2026 o  12,1 %. Herní průmysl se v  zemi rozšiřuje, roste zájem 
o investice do rozvoje domácích talentů a her. Očekává se, že průměrný hráč v zemi 
utratí 100 UsD ročně.

 ▶ Zemědělství a potravinářský průmysl

Projekt strategie potravinové bezpečnosti 2051 má za úkol postavit sAe mezi 
lídry v zemědělských inovacích, potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Země 
v posledních letech investovala více jak 250 mil. UsD do zemědělských projektů 
a  inovací. eU je pro zemi třetím největším obchodním partnerem a  export 
evropských potravin v posledních letech překonal růst 20 %.

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru
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