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Teritoriální setkání Gruzie 
(International Chamber of Commerce Czech Republic)

PhDr. Petr Mikyska

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii

2. 9. 2021, 15:00

Kinstellar, Na Příkopě 19, Praha 1

Velvyslanectví České republiky v Tbilisi
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Regionální kontext – GRUZIE
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Česká republika a Gruzie 

Source: World Bank

Obyvatelstvo 3,7 mil. 10,7 mil.

Plocha 69 700 km2 78 866 km2

Index lidského rozvoje 0,81 (61. místo) 0,90 (27. místo)

HDP USD (2020) 15,9 mld. 243,5 mld.

HDP na osobu USD (2020) 4 279 22 762

HDP 2020/2019 -6,2 % -5,6 %
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• otevřená, rychle rostoucí ekonomika
• strategická geografická poloha
• hodnocení v mezinárodních žebříčcích (Ease of Doing Business…)
• třetí nejnižší celkové daňové sazby na světě 

• znalost anglického a ruského jazyka

• absence transparentního a nezávislého soudnictví
• nedostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura
• poměrně vysoká fluktuace státních úředníků
• neefektivní rozhodovací procesy na úrovni obcí
• netransparentnost státních výběrových řízení

• zdravotnictví – očekávají se projekty na rekonstrukci nemocnic
• dopravní průmysl a infrastruktura – logistická centra, železnice
• zemědělský a potravinářský průmysl – stroje, technologie, 

zpracovatelské celky

• polarizovaná vnitropolitická scéna
• geopoliticky nestabilní region (rostoucí ambice Ruska)
• kolísání místní měny
• „otevírající se nůžky“ mezi hlavním městem a regiony 

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč GRUZIE ? 
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Ekonomické trendy – GRUZIE

Malá, otevřená ekonomika na křižovatce západní Asie a východní Evropy 

V žebříčku Světové banky „Ease of Doing Business“ se Gruzie v roce 2020 
umístila na 7. místě, v indexu ekonomických svobod Heritage Foundation 
na 12. místě

Ekonomika Gruzie od roku 2017 do příchodu pandemie Covid-19 rostla v 
rozmezí 4,8 – 5,1 % HDP ročně

Díky uzavřeným dohodám o volném obchodu (DCFTA s EU, FTA s 
Ukrajinou, Tureckem, Čínou, EFTA a SNS) a systému všeobecných celních 
preferencí (USA, Japonsko a Kanada) bezcelní přístup na trh s 2,3 mld. 
obyvatel

Průměrný plat 1 314 GEL (328 EUR)

Navzdory deklarovaným euro-atlantickým ambicím (Asociační dohoda, 
přihláška do EU 2024), roste vzájemný obchod s Ruskem – exp. nabídka

České výrobky a technologie se v Gruzii těší dobrému jménu ještě z dob 
SSSR
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Ekonomické trendy – GRUZIE

Gruzie zaznamenala záporné tempo růstu HDP během posledních 21 let jen dvakrát:
• v roce 2009 po válce s Ruskem
• v roce 2021, kdy zemi zasáhla pandemie

Source: World Bank
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Mapa globálních oborových příležitostí

Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl 

Zemědělský a potravinářský 
průmysl 

Železniční a kolejová doprava

Energetika

Automobilový průmysl

Sklářský průmysl
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• Energo-Pro Georgia – výroba 

a distribuce elektrické energie

• ŠKODA Auto – výroba 

motorových vozidel

• KBOC (MND Group) – těžba 

ropy a plynu;

• Eco-Bohemia – výroba 

dezinfekčních a pracích prostředků;

• Magnetic Resort – výstavba 

apartmánů.

Platforma českých firem
• zástupci českých firem působících v Gruzii

• gruzínští podnikatelé zastupujících české subjekty či dovážejících české zboží

• první setkání 24. března 2021

• koordinace prosazování a ochrany zájmů českých společností v Gruzii

• posilování značky České republiky

České společnosti v Gruzii 
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Pandemie Covid-19 odhalila nedostatečné kapacity 
zdravotnických zařízení

2020 založen Státní zdravotnický holding (až 20 nemocnic) 
potřebná rekonstrukce investiční projekty 

15 % zdravotnických služeb poskytováno státními 
nemocnicemi, 85 % poskytováno soukromým sektorem 

možnost zahájit partnerství s veřejnými i soukromými subjekty

Zdravotnictví jedním z prioritních sektorů ZRS  reference 
českých firem (nemocnice v Batumi a Zugdidi)

Dovoz léčivých přípravků v letech 2012–2019 průměrně roste 
o 7,5 % a tvoří 5 % celkového dovozu Gruzie  potenciál

Příležitosti ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu 
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V zemědělství pracuje více než 50 % ekonomicky aktivního 
obyvatelstva X dovoz potravin 

Minimální mechanizace a zastaralé neefektivní postupy

Nedostatečné zpracovatelské kapacity

Vláda má zájem na vyšší efektivitě sektoru  očekávána 
reforma zemědělského a potravinářského sektoru  dodávky 
zemědělských strojů, technologií, hnojiv či celých 
potravinářských zpracovatelských celků

Rozvoj venkova jedním z prioritních sektorů ZRS  reference 
českých firem (pěstování čaje, produkce medu)

Příležitosti v zemědělském a potravinářském průmyslu 
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Nedostatečně rozvinutá infrastruktura

2020 Národní logistická strategie na období 2021–2030 
modernizace a rozšíření dopravní infrastruktury (dálnice, 
železniční tratě a námořní přístavy)

Pokračuje legislativní sbližování s EU v oblasti dopravy –
priorita evropské integrace Gruzie, rozvoj konektivity prioritou 
EU

Rozvoj logistických center  podpora partnerství veřejného a 
soukromého sektoru

Další priorita - rozvoj státem vlastněných Gruzínských železnic 
 očekávány nové projekty

Příležitosti v železniční a kolejové dopravě
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80 % energie v Gruzii vyráběno hydroelektrárnami

Gruzie mezi zeměmi s největším množstvím vodních zdrojů v 
přepočtu na jednoho obyvatele

Potenciál ve využití dalších obnovitelných zdrojů - solární či 
větrné elektrárny  - doposud Gruzie využívá jen z 25 %

Zkušenosti CZ firem v energetice (největším investorem 
ENERGO-PRO)

ZRS ČR - projekty v odlehlých oblastech na využití solární 
energie

Příležitosti v energetice
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V roce 2019 2 incomingové mise do ČR (Smart Cities; dopravní 
průmysl) a 2 mise z ČR (vodohospodářství; odpadové 
hospodářství)

V roce 2020 1 incomingová mise (letecký průmysl)

Podnikatelská mise výrobců a dodavatelů ve zdravotnictví do 
Ázerbájdžánu a Gruzie (24. – 28. 5. 2021)

Business Fórum při příležitosti zasedání Česko-gruzínské 
společné hospodářské komise (podzim ?)

Projekty ekonomické diplomacie
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Obchodní kultura

Méně formální

Rozdílnost dle věku, vzdělání a oboru

Emotivní, city někdy vítězí nad fakty

Netelefonovat, nedomlouvat schůzky před 10. hod.

Jazykové preference

Starší generace - ruština

Střední a mladší generace –angličtina či ruština

Malý trh, každý zná každého

Gruzíni jsou pohostinný národ

Důležitou součástí jednání je slavnostní večeře „supra“

Telefonická, emailová, online komunikace funguje, ale osobní jednání

nemůže nahradit

Vnímání času je odlišné – nedochvilnost, nedodržování termínů

Obchodní kultura v Gruzii
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Doporučení - vstup do Gruzie

Co lze od vstupu na gruzínský trh očekávat? 

Některá úskalí typu:

Nedostatečná dopravní infrastruktura

Značná fluktuace státních úředníků

Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků

Nedůsledné prosazování legislativy

Absence transparentního a nezávislého soudnictví

Výhody typu:
Rozšířená znalost angličtiny a ruštiny

Značný stupeň digitalizace státní správy

Dobrá znalost českých výrobků a technologií a dobré vnímání Česka
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Velvyslanectví České republiky v Tbilisi
(tbilisi@embassy.mzv.cz, tel: +995/32/2916740-43)

Czech Trade Baku (pro AZ a GE)
(pavel.zelenka@czechtrade.cz, mob: +994 512 069 695)

Česko-gruzínská hospodářská komora
(mahovsky@czge.cz, mob: +420 733 714 747)

Podpora českých firem v Gruzii

mailto:tbilisi@embassy.mzv.cz
mailto:pavel.zelenka@czechtrade.cz
mailto:mahovsky@czge.cz
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Děkuji Vám za pozornost

a těším se na Vaše otázky.

Petr Mikyska

velvyslanec České republiky v Gruzii

Velvyslanectví České republiky v Tbilisi


