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Digitální  
verze Mapy

souhrnná 
teritoriální 
informace

ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –2,2 3,9 3,3 2,5 2,8

Průmyslová produkce (% změna) –0,8 0,7 2,7 2,3 2,9

Veřejný dluh (% HDP) 67,0 69,3 70,9 72,2 73,1

Míra inflace (%) 0,8 2,9 3,0 1,9 2,0

Populace (mil.) 25,5 25,8 26,1 26,3 26,6

nezaměstnanost (%) 6,5 5,1 3,7 3,7 3,6

HDP/obyv. (usD, PPP) 54 778,3 58 080,0 61 790,0 64 400,0 67 130,0

Bilance běžného účtu (mld. usD) 36,2 51,3 18,8 9,8 0,2

saldo obchodní bilance (mld. usD) 40,5 70,2 49,0 43,9 40,4

exportní riziko oecD — — — — —

Konkurenceschopnost 18/63 22/64 — — —

Predikce eiu Zdroj: eiu, OeCD, iMD

Austrálie
Velvyslanectví Čr v Canbeře
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/canberra

Austrálie je 13. největší ekonomikou ve svě
tě. Během pandemie v  roce 2020 v  důsled

ku omezení a  restrikcí v  hospodářství a  turistice 
došlo k  významnému propadu HDP o  2,2 %. sou
časný nárůst nezaměstnanosti skončil na  rekord
ních 6,5 %. Významné kladné saldo běžného účtu 
v  objemu 36,2 mld. usD dotoval zejména přebytek 
zahraničního obchodu. V  následujícím roce 2021 
došlo k  nadprůměrnému růstu ekonomiky o  3,9 % 
v  důsledku uvolnění restrikcí. rostly také vládní 
výdaje i  privátní spotřeba, kdy populace utrácela 
část úspor z období omezení. Mezi roky 2022–2024 
se očekává roční přírůstek HDP v rozpětí 2,5 až 3,3 %. 
Hospodářství podpoří fiskální stimuly vlády a  pri
vátní spotřeba. očekávané nižší vládní výdaje v příš
tích letech a situace na mezinárodních trzích bude 

mít za  následek růst veřejného dluhu ze součas
ných 69 % HDP na 73 % v roce 2024. inflace vzrost
la v  roce 2021 meziročně z 0,8 na 2,9 % a do roku 
2024 se ustálí na  rozumná 2 %. Základ hospodář
ského úspěchu země tvoří zejména vývoz komodit 
jako je železná ruda, uhlí a význam nabývající lPG. 
Země bude muset v  příštích letech hledat nový 
 ekonomický model a diverzifikovat vývoz s ohledem 
na změny v  geopolitické situaci v  regionu. V  roce 
2022 proběhnou volby, které by neměly ovlivnit eko
nomický vývoj země. Vládní cíl je do r. 2030 snížit 
emise o maximálně 28 %, což je méně ambi ciózní cíl 
než si stanoví jiné rozvinuté země. Vláda se soustře
dí na  rozvoj a  implementaci zelených  technologií. 
V  zemi žije 26 mil. obyvatel, přičemž HDP na  oby
vatele je 58 tis. usD v paritě kupní síly.

mailto:canberra@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/canberra/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/australie-souhrnna-teritorialni-informace/2#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#au
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Austrálie je jedním z  největších světových exportérů železné rudy, uhlí, lnG 
a dalších surovin. Důlní technika a inovační řešení budou nadále žádané, včetně 
trhavin, těžební techniky a zařízení dolů a lomů, přepravníků, automatizovaných či 
zcela samostatných dopravních a jiných jednotek, těžkých nákladních vozů, zařízení 
na kontrolu bezpečnosti. Vláda při přechodu na obnovitelné zdroje energie plánuje 
využívat lnG a vodík, lze předpokládat výstavbu nové infrastruktury na lnG a vodík 
včetně např. regulačních stanic. nekonečné kilometry potrubí vedené australským 
venkovem mohou vyžadovat kontrolu pomocí dronů s dlouhou výdrží ve vzduchu.

 ▶ energetický průmysl

Austrálie se dlouhodobě opírá o spalování uhlí, z obnovitelných zdrojů generuje 
přibližně 25 % elektřiny. Má k dispozici různorodé obnovitelné zdroje energie, 
především solární, větrnou nebo hydro. trh se solárními panely pro domácí užití 
je již značně saturován, mohutně se rozvíjí trh s bateriovými úložišti, sdílenými 
sítěmi a  dalšími smart řešeními. u  tasmánie lze předpokládat zájem o  vodní 
turbíny, zájem je o vodíkové technologie. Z důvodu rostoucích cen plynu i elektřiny 
a na základě vysoké zemědělské nadprodukce lze očekávat rostoucí zájem např. 
o bioplynové stanice.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

71 %

3 %

26 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: eiu, 2020

Vývoj HDP (meziročně, %)

Austrálie svět vyspělé ekonomiky
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top 5 import dle zemí (v %)

Čína 28,8

spojené státy americké 11,8

Japonsko 5,9

thajsko 5,1

německo 4,8

top 5 import dle zboží (mld. usD)

celkem 211,9

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 13,3

oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 11,6

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 9,0

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 7,7

Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 6,3
Zdroj: uN Comtrade, 2020 

https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=dul
https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=ene
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 ▶ iCt

omezení osobního kontaktu urychlilo vstup digitálních řešení včetně zdravotnictví 
a vzdělávacích služeb. Australský „Digital Business Plan“ za klíčové prvky digitální 
transformace považuje revizi systémů digitální identity. Z důvodu zahraničních 
kybernetických útoků má Austrálie značný zájem na dalším posilování kybernetické 
bezpečnosti, digitální identity a digitální infrastruktury vůbec, příležitosti nabízí 
i oblast umělé inteligence.

 ▶ Obranný průmysl

Bílá kniha obrany 2016 (2016 Defence White Paper) představuje komplexní 
dlouhodobý plán akvizic do roku 2035. Austrálie též počátkem roku 2018 představila 
novou exportní strategii. Předpokládáme příležitosti pro český export  letecký 
průmysl, střelné zbraně, trhaviny, cBrM, balistická ochrana, medicínské vybavení, 
specializované výrobky  kabeláže, cvičné proudové terče, proudové motory.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země 
rozvinutou vodohospodářskou strukturu, pokračuje v budování zavlažovacích 
systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské 
vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny a populační růst. Žádané 
budou nadále technologie a  inovace napomáhající rozšíření infrastruktury 
a  zajištění bezpečných zdrojů pitné vody. rozvoj odpadního a  recyklačního 
průmyslu je v počátcích a nabízí příležitosti pro české firmy.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené 
nároky na výdaje do zdravotnictví. Za poslední dekádu se rozpočet zdravotnictví 
a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil. trh zdravotnických technologií 
v  Austrálii je závislý na  dovozu, přestože se na  trhu vyskytují místní výrobci 
a dodavatelé. Vzhledem k růstu populace probíhá výstavba nových nemocnic, jak 
státních tak soukromých. Australská vláda bude podporovat medicínský výzkum 
včetně vývoje například biotechnologií.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

i nadále bude významným vývozcem zemědělských produktů a potravin; současně 
zhruba 15 % celkové spotřeby potravin dováží. Zemědělství je velmi rozvinuté, produkce 
i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny produkce jdou na vývoz – zejména do Asie, 
ale i do usA a eu. nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko a mléčné výrobky, 
mořské plody. importují se zejména nealkoholické a alkoholické nápoje, sirupy, 
cukrovinky a tuky a oleje. nadále bude existovat potenciál pro dovoz zemědělských 
strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl – balicí, zátkovací, etiketovací linky.
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https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=obr
https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=vod
https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=zdr
https://publi.cz/books/1901/index.html#au&jumptoanchor=zem

