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kuba je největším ostrovním státem v kari biku, 
socialistickou zemí s vládou komunistického 

režimu a  má celkem 11,3 milionů obyvatel. eko-
nomika je centrálně plánovaná a  stát má veške-
rou kontrolu nad výrobními procesy. Zahraniční 
obchod probíhá skrze státní podniky zahranič-
ního obchodu. Výrazný pokles turismu z  důvodu 
pandemie se projevil v roce 2020 propadem HDP 
o 10,9 %. V roce 2021 se i přes snahy kubánské vlá-
dy nepodařilo dosáhnout zásadnějšího růstu. HDP 
se meziročně zvýšil o pouhé 0,2 %. Silnější růst je 
pravděpodobný až v letech 2023–25. měnová refor-
ma zavedená 1. ledna 2021 a kritický nedostatek 
devizových zdrojů měly za  následek obrovský 
nárůst inflace. Ceny meziročně vzrostly o více než 

250 %. míra nezaměstnanosti je stabilní, pohybu-
je se do  4 %. V  roce 2021 eiU odhadoval veřejný 
dluh na úrovni 212,5 % HDP, kubánská vláda úda-
je o  veřejných financích nepublikuje. Obchodní 
bilance je dlouhodobě v  deficitu, neboť až 80 % 
potravin a  zboží je na  ostrov dováženo. Hlavními 
vývozními artikly jsou alkoholické nápoje, tabák 
a nikl. kuba se dlouhodobě nachází v 7., tedy nej-
horší kategorii úvěrové rizikovosti OeCD, což se 
odráží na  nedostatečné atraktivitě pro investory. 
Východiskem ze současné krize je zvýšení produk-
ce a exportu, znovunastartování cestovního ruchu 
a  nalákání zahraničních investorů. kuba i  přes 
současnou složitou ekonomickou situaci zůstává 
perspektivním trhem.
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ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –10,9 0,1 3,2 4,9 3,8

Průmyslová produkce (% změna) –8,2 –1,7 2,6 3,1 3,2

Veřejný dluh (% HDP) 65,4 212,5 168,5 161,2 153,0

míra inflace (%) 9,5 255,2 28,0 6,7 6,3

Populace (mil.) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

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

HDP na obyvatele (USD, PPP) 12 610,0 13 040,0 14 030,0 15 090,0 16 090,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,5 –0,1 0,2 0,2 0,7

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –5,5 –7,4 –8,0 –8,9 –9,0

exportní riziko OeCD 7/7 7/7 7/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIu Zdroj: EIu, OECD, IMD

mailto:commerce_Havana@mzv.cz
https://www.mzv.cz/havana/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/kuba-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#cu
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

kuba má bohatá nerostná naleziště, zejména nikl je jedním z hlavních vývozních 
artiklů země. Vzhledem k  zastaralé mechanizaci svá naleziště nevyužívá 
na maximum a nemá možnosti provádět ani nové průzkumy. Českým firmám se 
nabízí možnost investic zejména v oblastech nově identifikovaných nalezišť ropy, 
zlata a drahých kovů, případně mramoru, minerálů a podobně.

 ▶ Energetický průmysl

Země se dlouhodobě potýká s chronickým energetickým deficitem a prioritou vlády 
je vytvářet, rozšiřovat a modernizovat výrobní kapacity a podporovat projekty 
na  průzkum nalezišť ropy. Potřeba modernizace elektráren na  fosilní paliva 
a oprava zastaralé a ztrátové rozvodné sítě představuje významnou příležitost 
pro český průmysl. Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje 
energie, jejichž využívání země deklaruje jako součást dlouhodobého Programu 
hospodářského a sociálního rozvoje země.

zemědělství služby

průmysl 

76 %

20 %

4 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIu, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Španělsko 17,8

Čína 12,3

Argentina 7,1

mexiko 6,8

itálie 5,9

Top 5 import dle zboží (mld. uSD)

Celkem 5,1

maso ostatní (ne hovězí) a vnitřnosti poživatelné 0,4

Předměty obchodu zvláštní 0,3

Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 0,2

kukuřice (ne sladká) nemletá 0,2

kůže 0,2
Zdroj: uN Comtrade, 2020 
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Vývoj HDP (meziročně, %)

kuba svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#cu&jumptoanchor=dul
https://publi.cz/books/1901/index.html#cu&jumptoanchor=ene
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 ▶ Služby

kuba je oblíbenou turistickou destinací, ročně ji před pandemií navštívilo až 
4,2 milionu turistů. České firmy by se mohly podílet na výstavbě a provozování 
hotelů a turistických center, vybudování zábavních a vodních parků, případně 
pronajímat či provozovat již vybudovaná ubytovací zařízení.

 ▶ Stavební průmysl

Prakticky veškerá kubánské architektura a infrastruktura potřebuje modernizovat. 
Snahy o její opravy i novou výstavbu ale kromě tradičního nedostatku likvidity 
narážejí i na nedostatek kvalitního stavebního materiálu. Příležitostí pro český 
export může být zájem kuby o nové moderní technologie pro zvýšení efektivity 
výstavby, výroby materiálů, náhradních dílů, ale i rekonstrukce a opravy budov, 
dále pak navrhování a výstavba hotelových komplexů.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Navzdory ekonomické krizi země investovala do vývoje vlastních vakcín proti 
koronaviru. kubánské zdravotnictví ovšem disponuje pouze zastaralým vybavením 
nemocnic a diagnostikou a země se dlouhodobě potýká s nedostatkem léků všech 
druhů. Pro české exportéry se nabízí možnost navázání spolupráce právě v těchto 
oblastech a zahraničním investorům možnost vybudování léčebných center a lázní, 
případně center zaměřených na plastickou chirurgii a estetickou medicínu.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Vzhledem k chronickému nedostatku potravin a krmiv na kubě, který je způsobený 
zastaralou a neefektivní zemědělskou výrobou prakticky bez jakékoli mechanizace, 
je třeba modernizovat výrobu, zpracování a  skladování potravin. Zvyšování 
potravinové soběstačnosti vláda označuje za otázku národní bezpečnosti a investice 
do této oblasti jsou považovány za prioritní. kuba nabízí možnost investic zejména 
v zóně mariel, dále pak existují příležitosti v oblasti renovace vlastních výrobních 
zařízení a továren na výrobu potravin.
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