
A m e r i k A  /  S p o j e n é  S tát y  a m e r i c k é

MAPA globálních oborových příležitostí  2022/20231 1 0

a
m

e
r

ik
a

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –3,4 5,7 3,4 2,1 1,7

Průmyslová produkce (% změna) –7,2 5,5 4,2 2,5 3,5

Veřejný dluh (% HDP) 100,3 99,6 104,2 103,2 102,7

míra inflace (%) 1,2 4,7 5,2 2,0 2,2

Populace (mil.) 331,0 332,9 334,8 336,7 338,5

Nezaměstnanost (%) 8,1 5,4 3,8 3,7 3,7

HDP na obyvatele (USD, PPP) 63 122,6 69 070,0 74 230,0 77 180,0 80 060,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –616,1 –727,4 –808,4 –973,9 –886,2

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –922,0 –1 130,6 –1 194,0 –1 188,4 –1 155,8

exportní riziko OeCD — — — — —

konkurenceschopnost 10/63 10/64 — — —

predikce eiU Zdroj: eiU, oecD, imD
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Spojené státy americké jsou z  pohledu hrubého 
domácího produktu největší světovou ekono-

mikou. Jsou rovněž největším dovozcem a druhým 
největším exportérem. ekonomika USA je navzdory 
koronavirové krizi v  relativně dobré kondici. HDP 
roste, nezaměstnanost klesá a  v  podstatě jediným 
vážným aktuálním problémem americké ekonomi-
ky je rychle rostoucí inflace způsobená koronavi-
rovou krizí a  poruchami dodavatelských řetězců. 
Americká centrální banka se snaží inflaci zmírnit 
růstem úrokových sazeb. 

Výdaje americké vlády na  následujících více 
než 5 let jsou směřovány na  infrastrukturu, mj. 
110  mld.  USD na  silnice, mosty a  dopravní projek-
ty, 73  mld.  USD na energetickou infrastrukturu, 
66 mld. USD na železniční dopravu, 65 mld. USD na 

broadband, 55 mld. USD na čistší vodu, 39 mld USD 
na  veřejnou dopravu, 25 mld. USD pro letiště 
a  21  mld.  USD na  sanaci životního prostředí. kli-
matický závazek USA, který spočívá v  plánované 
redukci skleníkových plynů o  50–52  % za období 
2005–2030, v  sobě nese příležitosti pro vytvoření 
nových pracovních míst a hospodářský růst a posí-
lení konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Vláda 
prezidenta Bidena zaměřuje pozornost také na odol-
nost dodavatelských řetězců a  oslabení závislos-
tí průmyslu USA na  importu finálních produktů, 
komponentů, ale také vzácných nebo na území USA 
nedostupných surovin ze zahraničí. Všechny výše  
uvedené záměry americké vlády s  sebou přinášejí 
řadu příležitostí jak pro domácí, tak pro zahraniční 
výrobce a investory, a to v dlouho dobém horizontu. 

https://www.businessinfo.cz/navody/spojene-staty-americke-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#us
mailto:eco_washington@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/washington/cz/index.html


A m e r i k A  /  S p o j e n é  S tát y  a m e r i c k é

MAPA globálních oborových příležitostí  2022/2023 1 1 1

 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Plán rozvoje infrastruktury předpokládá objem investic ve  výši 1,2 bil. USD. 
Zaměřen je především na  konkrétní projekty výstavby, rekonstrukcí a  oprav 
silnic, výstavbu letišť a přístavní infrastruktury pro vodní a zámořskou dopravu. 
Počítá též s podporou přechodu na elektroauta či autobusy s nízkými emisemi. 
Podporuje digitalizaci a technickou vybavenost pro všechny druhy dopravy, a také 
nové technologie, což může být šance i pro české firmy.

 ▶ energetický průmysl

Americká vláda vyhlásila ambiciózní plán přechodu k čisté energetice, s čímž 
souvisí očekávané masivní investice do  větrných turbín a  solárních panelů, 
do technologií založených na vodíku, do elektromobilů a vybudování sítě 500 tisíc 
dobíjecích stanic, do odolnosti sítě, i zvýšení energetické účinnosti (mimo jiné 
pomocí zateplování budov). Důležitou roli nízkouhlíkového zdroje si udrželo jádro. 
Příležitostí je ochota spolupracovat s eU na nových řešeních pro snížení emisí 
skleníkových plynů, včetně jaderných projektů. rizikem je preference americké 
vlády v podpoře domácích výrobců, což se projevuje i v návrhu na daňové odpisy 
pro elektroauta.

zemědělství služby

průmysl 

80 %

19 %

1 %

podíl sektorů na HDp

Zdroj: eiU, 2020 

top 5 import dle zemí (v %)

Čína 19,0

mexiko 13,7

kanada 11,5

Japonsko 5,1

Německo 4,9

top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 2 405,0

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 145,7

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 109,5

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 106,2

Předměty obchodu zvláštní 102,5

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 81,6
Zdroj: Un comtrade, 2020 

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

Vývoj HDp (meziročně, %)

Spojené státy americké svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=ene
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 ▶ ict

Sektor nepřetržitě roste a vše nasvědčuje tomu, že vzhledem k poptávce založené 
na spotřebě a službách, bude tento trend pokračovat. Za posledních pět let se 
trh iCT každým rokem zvětšil asi o  8 %. USA jsou největším technologickým 
trhem na světě, jeho podíl na globálním trhu dosahuje zhruba třetiny. Příležitosti 
na trhu je možné hledat v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, 
cloudových službách, internetu věcí, včetně konektivity autonomních automobilů, 
vývoji moderních aplikací, integraci informačních systémů, ale také marketingu, 
výukových programech a pomůckách nebo v logistice.

 ▶ Strojírenský průmysl

Administrativa Joea Bidena usiluje o vytvoření příznivého prostředí pro návrat 
a další expanzi amerických výrobních společností, což předpokládá zvýšenou 
poptávku po strojních zařízení a technologiích, a to napříč odvětvími. Pozornost 
se zaměřuje na vytvoření nových kapacit na výrobu polovodičů (čipů), jejichž 
nedostatek paralyzuje automobilový průmysl. Výhledově tak vznikají příležitosti 
pro české firmy v oblasti dodávek strojních zařízení. V popředí zájmu i nadále stojí 
digitalizace, robotizace a automatizace.

 ▶ Zábava a volný čas

koronavirová pandemie zasáhla zábavní průmysl v USA v nebývalé míře a omezila 
klíčové kategorie jako kulturní události, pohostinství či cestování. Výjimkou je 
herní branže, která se stává ekonomickým gigantem a  jedním z nejrychleji se 
rozvíjejících oborů v zemi. Je pravděpodobné, že herní průmysl bude i nadále 
dominantní částí tohoto průmyslu.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zažívá silný růst. Výdaje zdravotnického sektoru mají dosáhnout v budoucnu 
až 20 % amerického HDP. Příležitosti existují nejenom v  produkci léků, ale 
i zdravotnických pomůcek či přípravků podporujících zdravý a aktivní životní styl. 
Stále rostoucí význam má téma kvality života seniorů a péče o ně. Výrazně narostl 
význam vakcín a ochranných prostředků, rezonuje téma posílení dodavatelských 
řetězců a soběstačnosti. Sektor patří i mezi priority stimulačních a investičních 
balíčků, je zde patrná snaha zlepšit přístup chudších vrstev ke zdravotní péči. Je 
ovšem třeba zohlednit, že zde panuje mimořádně tvrdá globální konkurence.

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
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https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=str
https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=zab
https://publi.cz/books/1901/index.html#us&jumptoanchor=zdr
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 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Země je významnou světovou zemědělskou a potravinářskou mocností a zároveň 
jedním z největších exportérů i  importérů agrárního zboží. Nejen pro Čr, ale 
i  celou eU, jsou tak USA dlouhodobě strategickou vývozní destinací. Vysoká 
koupěschopnost obyvatelstva, ochota zkoušet nové produkty i vstup s relativně 
nízkými tarifními i netarifními překážkami činí z USA perspektivní exportní trh 
například pro alkoholické a nealkoholické nápoje, zdravou výživu a doplňky stravy, 
suroviny a technologie pro pivovarnictví nebo produkty z plodin.

podrobné informace  
k sektoru

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