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Podle aktuální klasifikace rizikovosti OECD
patří Ázerbájdžán do páté kategorie ze sedmi.
Znamená to, že tato země je typickým příkla-
dem teritoria, kam by měla podporovat export
právě státní ČEB. Ta zatím do Ázerbájdžánu
podpořila export v objemu 14,084 miliardy ko-
run. Nejnovějším obchodním případem na dyna-
micky se rozvíjejícím ázerbájdžánském trhu je
klubový úvěr na rekonstrukci prioritního koridoru
železniční tratě z Baku do gruzínského hlavního
města Tbilisi a odtud do východotureckého Kar-
su. „V tomto klubovém úvěru se angažovalo še-
st bank. ČEB se podílela částkou 2,75 miliardy
korun. Znamená to, že spolu s HBSC v něm má
největší podíl,“ informuje Ing. Karel Bureš. V jed-
nání je také dostavba dálnice z Baku na hranice
Ruské federace. Při stavbě prvního úseku, finan-
covaného ČEB, získala velmi dobré reference
společnost OHL ŽS, a.s. Ta má proto nyní velkou
šanci na realizaci dostavby dálnice. I v tomto pří-
padě by se jednalo o klubový úvěr, tentokrát
dvou bank, a to ČEB a ČSOB.

Modernizace nahrává českým firmám 
Ázerbájdžán již několik let modernizuje

svoji průmyslovou základnu a masivně rozvíjí
dopravní infrastrukturu. Tento fakt nahrává če-
ským firmám, které zároveň těží z toho, že jsou
na tomto trhu dlouhodobě známé a jejich práce
je v této zemi synonymem kvality. Další silnou
stránkou je konkurenceschopnost českého
zboží s příznivým poměrem mezi cenou a kva-
litou, a schopnost kombinovat vývoz s vyššími
formami (výrobní a technologické) spolupráce
a zakládání společných podniků. O tom, že
ázerbájdžánskou ekonomiku roztáčí mohutné
investice, se mohli přesvědčit i členové podni-
katelské mise, která letos v březnu doprovázela
ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na
jeho oficiální návštěvě Ázerbájdžánu. Součástí
programu bylo  Česko–ázerbájdžánské podni-
katelské fórum, které se konalo v Baku. 

Na něm se čeští zástupci mimo jiné dozvě-
děli, jak moc si v této asijské zemi váží zapojení
českých firem a finančních institucí do moder-
nizace zdejšího průmyslu a realizace infrastruk-
turálních projektů. Ministr Jan Mládek tuto misi

později hodnotil slovy: „Už dlouho jsem nesly-
šel tolik pozitivního na adresu České republiky,
českých firem a umu našich lidí. Je to něco, na
čem můžeme a musíme být schopni stavět při
získávání nových zakázek pro naše firmy.“

Směr Uzbekistán a Tádžikistán
I v dalších zemích SNS je zájem o práci če-

ských rukou. Aktivnější je v tomto směru
především Uzbekistán, který podle OECD patří
do šesté kategorie rizikovosti. Rozjednáno je
několik obchodních případů z různých oborů.

V minulosti se zde uplatnila například společ-
nost ZVU Potez z Hradce Králové, a to při re-
konstrukci uzbeckého chemického kombinátu
MAXAM-CHIRCHIQ. Tento úvěr, poskytnutý
ČEB, byl letos v dubnu řádně doplacen. Také
v  Tádžikistánu, podle OECD spadajícího do
sedmé kategorie rizikovosti, se rýsují nové ob-
chodní příležitosti. Bude jen na českých fir-
mách, jak na tyto příležitosti zareagují. „Jsme
připraveni podpořit každý kvalitní projekt,“ do-
dává Ing. Karel Bureš. 
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ředitel odboru Mezinárodní vztahy 

a komunikace, Česká exportní banka

České šance v asijských zemích rostou 
„Ázerbájdžán je s podílem přesahujícím 10 % na čtvrtém místě v teritoriální struktuře portfolia naší banky. A brzy se v tomto portfoliu
objeví Uzbekistán a zřejmě i další středoasijské země,“ říká Ing. Karel Bureš, generální ředitel České exportní banky (ČEB).

Czech opportunities in Asian countries are growing
“With a more than 10% share, Azerbaijan is in fourth place in the territorial structure of our bank’s portfolio. And it will soon be joined in the portfolio
by Uzbekistan and possibly other Central Asian countries,” says Ing. Karel Bureš, Managing Director of Czech Export Bank (ČEB).

Чешские шансы в азиатских странах растут
«Азербайджан со своей долей, превышающей 10%, находится на четвертом месте в территориальной структуре портфеля нашего банка. И вскоре
в этом портфеле появится Узбекистан и, возможно, другие страны Центральной Азии» - сказал Ing. Karel Bureš, генеральный директор Чешского
экспортного банка (ČEB).

„České firmy by měly více těžit z toho, že Ázerbájdžán
již několik let modernizuje svoji průmyslovou základnu
a masivně rozvíjí infrastrukturu,“ říká Ing. Karel Bureš,
generální ředitel České exportní banky.

Snímek Baku, hlavního města Ázerbájdžánu 
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