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Souhrnná 
teritoriální 
informace

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) 2,2 8,1 5,2 5,0 4,8

Průmyslová produkce (% změna) 1,8 10,9 5,3 4,9 4,0

Veřejný dluh (% HDP) 20,4 18,3 18,6 18,7 19,0

Míra inflace (%) 2,5 0,9 2,4 3,4 2,5

Populace (mil.) 1 412,0 1 413,0 1 424,0 1 433,0 1 436,0

Nezaměstnanost (%) 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0

HDP na obyvatele (UsD, PPP) 17 360,0 19 370,0 21 070,0 22 540,0 24 170,0

Bilance běžného účtu (mld. UsD) 274,0 315,7 356,1 314,2 251,0

saldo obchodní bilance (mld. UsD) 515,0 554,5 535,3 523,6 594,1

exportní riziko OeCD 2/7 2/7 2/7 — —

Konkurenceschopnost 20/63 16/64 — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Čína
Velvyslanectví ČR v Pekingu
e-mail: commerce_beijing@mzv.cz
www.mzv.cz/beijing

Čína je nejlidnatější zemí, druhou největší světo
vou ekonomikou a jedinou velkou ekonomikou, 

která zaznamenala v  prvním roce pandemie mezi
roční růst HDP. V  roce 2021 byl tahounem opět 
export s téměř 30% meziročním růstem, díky čemuž 
dosáhla země rekordního přebytku obchodní bilan
ce a celkového růstu HDP ve výši 8,1 %. Naplňování 
hospodářské strategie, tzv. duální cirkulace, se 
i nadále bude projevovat silnou státní proexportní 
politikou a zároveň akcentem na růst odolnosti eko
nomiky posilováním míry soběstačnosti a zvyšová
ním domácí poptávky. Čínská národohospodářská 
strategie a  stále silné cestovní restrikce vyvolané 
pandemií vedou ve stále větší míře zahraniční spo
lečnosti k lokalizaci výroby či podnikatelských akti

vit přímo v  Číně. Vedení země bude pokračovat 
v naplňování cílů směřujících k růstu technologické 
vyspělosti a  modernizace čínské ekonomiky, při 
současném sledování aspektu udržitelnosti a spra
vedlivosti distribuce bohatství plynoucího z  eko
nomického rozvoje. Tempo růstu exportu bude osla
bovat a  plánovaný meziroční ekonomický růst 
v dalších letech na úrovni kolem 5 % bude stimulo
ván uvolněnou fiskální politikou, která se v období 
let 2022–2023 projeví deficitem státního rozpočtu 
na úrovni 4,6 % HDP. Ačkoliv veřejný dluh, kterým 
se rozumí zadlužení pouze na úrovni centrální vlá
dy, je s mírou 18,3 % HDP velmi nízký, celkové zadlu
žení země, avšak jen s malým podílem vnějšího dlu
hu, dosahuje až 285 % HDP. 

mailto:commerce_beijing@mzv.cz
https://www.mzv.cz/beijing/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/cina-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#cn
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Sklářský a keramický průmysl

Křišťálové sklo z Česka má v Číně dobrý zvuk. Podíl čínského trhu na globálních 
prodejích křišťálové produkce nejvyšší kvality se stále zvyšuje a  v  roce 2025 
má činit téměř 14 procent. Vzhledem k rozvoji domácího turistického ruchu lze 
očekávat, že poptávka bude dále sílit, mimo jiné v souvislosti s dalším rozvojem 
hotelové infrastruktury. Poptávka po křišťálovém skle a porcelánu roste také díky 
stále se rozrůstající a bohatnoucí čtyřistamilionové střední třídě a pokračující 
urbanizaci země.

 ▶ Strojírenský průmysl

Nová ekonomická strategie duální cirkulace, naplňovaná od  počátku roku 
2021, usiluje o  větší soběstačnost a  odolnost čínské ekonomiky. Prioritou je 
modernizace výrobní základny a  produkce vyšší přidané hodnoty v  rámci 
globálních dodavatelských řetězců. Čína je nejen největší producent, ale i největší 
uživatel strojírenské výrobní techniky s téměř 35 % podílem na celosvětovém trhu. 
V příštích letech budou mít čínští výrobci nadále zájem o další nákupy obráběcích 
a tvářecích strojů, včetně transferu technologií, které jim v modernizaci výroby 
pomohou.

zemědělství služby

průmysl 

40 %

7 %

53 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Taiwan 9,7

Japonsko 8,5

Jižní Korea 8,4

spojené státy americké 6,6

Austrálie 5,6

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 2 056,0

elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 383,2

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 176,3

Ruda železná a koncentráty 118,9

Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 73,4

stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly 50,0
Zdroj: Un Comtrade, 2020 
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Vývoj HDP (meziročně, %)

Čína svět rozvojové ekonomiky
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 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Čína disponuje pouze 6 % sladkovodních zásob, ačkoliv představuje 21 % světové 
populace. Rychlá urbanizace a  industrializace vytvořily obrovské výzvy pro 
množství a kvalitu vody. V Číně je proto značná poptávka po technologiích recyklace 
vody. Velkou výzvou je i odpadové hospodářství, zvláště v oboru jednorázových 
plastových obalů. Ambiciózní cíle v  oblasti vodohospodářského a  odpadního 
průmyslu jsou součástí 14. pětileté období, které končí rokem 2025.

 ▶ Zábava a volný čas

Číňané tráví stále více času volnočasovými aktivitami. Více jak 40 % dospělé 
populace však za tyto aktivity ročně utratí méně než 150 UsD, což skýtá obrovský 
růstový potenciál. Také zdravý životní styl založený na sportování, který patří 
k modernímu statusu nejen elit a vyšší střední třídy, je s více jak 10 % meziročními 
růsty výdajů na vzestupu. Mezi perspektivní volnočasový segment patří rovněž 
hudební aktivity s rostoucí poptávkou po hudebních nástrojích a doprovodných 
službách. Čínský život se v posledních letech stále víc přesouvá do online prostředí 
a tento trend bude nadále sílit.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Čína je největším světovým dovozcem potravin a  zemědělských produktů. 
V roce 2020 přesáhly importy této produkce 90 mld. UsD. Důraz na zdraví, který 
posílila pandemie koronaviru, se odráží i v sektoru potravinářství. Bohatnoucí 
střední třída, která představuje 400 milionů spotřebitelů, táhne vzhůru poptávku 
i po produktech a službách určených domácím mazlíčkům. Česká krmiva pro psy 
a kočky se na čínském trhu poměrně dobře prosazují a v dalších letech bezpochyby 
půjde o rostoucí segment.
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