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Nejen BRIC jako příležitost 
pro ČR



Důvody vyhledávání jiných 
příležitostí mimo BRIC

• Rozvoj zemí BRICu je globálně známým jevem. Již v roce 2003 Goldman Sachs

ve své studii označili Brazílii, Rusko, Indii a Čínu za „emerging markets“ s 

velkým potenciálem růstu.

• To však znamená již více než desetiletý zájem světových společností a tudíž 

velkou konkurenci na jednotlivých trzích BRICu (tedy strategii „červeného 

oceánu“).

• Především Indie a Čína mají do určité míry stejnou strukturu ZO jako ČR. U větší 

části výrobků/oborů není prokázána komparativní výhoda ČR.   

• Dle studie Goldman Sachs mají být do roku 2050 Indie a Čína největšími 

světovými dodavateli zboží a služeb, Brazílie a Rusko pak dodavateli nerostných 

surovin.

• To znamená, že Indie a Čína začínají být a budou z hlediska zboží a služeb 

diverzifikované a soběstačné ekonomiky, nabídka z ČR nemusí již být 

natolik zajímavá.

• Rusko a Brazílie a jejich nerostné představují nejen příležitost růstu 

příležitostí (mají je z čeho financovat), ale také riziko vytvoření/prohloubení 

závislosti vzájemného obchodu na těchto zdrojích 



Možnosti řešení
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 Podpora exportu
 Inovace produktů

Červený oceán Modrý oceán

Tvrdé konkurenční 

soutěžení - cena/kvalita 

Vyhledávání nik/skulin 

- příležitosti/poptávka

Inovace přístupů  a myšlení 
Vyhledávání trhů a nik 

 Podpora 
internacionalizace



Nalezení nových trhů s obdobnými 
charakteristikami BRICu a globálními trendy

12

Růst počtu obyvatel Rozvojj 

infrastruktury

Potřeba přírodních 

zdrojů

Potřeba lidských 
zdrojů

Stárnutí 

obyvatelstva

Životní úroveň



Růst počtu obyvatel
• Nejen v BRIC zaznamenává rychlý nárůst obyvatel a zvýšené nároky na spotřebu. 
• Počet obyvatel Afriky přesáhl v roce 2009 miliardu a při současném růstu populace by se 

tento počet mohl zdvojnásobit do roku 2050.
• Souvislost také můžeme vidět s rostoucí životní úrovní a očekávanou zvyšující se délkou 

dožití (viz obrázek pro Maroko z 45 na 75 let od roku 1955).



Růst počtu obyvatel
• Nejen v BRIC zaznamenává rychlý nárůst obyvatel a zvýšené nároky na spotřebu.
• Změna dynamiky růstu práceschopného obyvatelstva do roku 2050,  rozdíl Indie-Čína, 

růst subsaharské Afriky 



Vývoj infrastruktury
• S růstem počtu obyvatel souvisí i vývoj infrastruktury.
• Rozvoj měst, školství, zdravotnictví, dopravy a energetiky.
• Opět lze nalézt tyto charakteristiky i u jiných zemí než BRIC.
• Většinou jde o země bohaté díky těžbě nerostných surovin.
• Například kromě Brazílie v Jižní Americe investují do infrastruktury Kolumbie, Ekvádor, 

Peru nebo Chile.



Přírodní zdroje
• Kromě Brazílie a Ruska lze najít mnoho dalších zemí bohatých na přírodní zdroje.
• Výhodný může být vzájemný obchod – bohatství země z nerostného bohatství využité na 

zvyšování životní úrovně a infrastruktury.
• Z afrických zemí lze jmenovat Gabon, Guineu, Kamerun.
• Z jihoamerických Chile, Ekvádor, Kolumbii, Peru. 



Lidské zdroje
• S vyššími nároky společnosti se zvyšuje potřeba kvalifikovaných lidských zdrojů.
• To znamená větší investice do vzdělávání lidi.
• Čína se snaží vybudovat vlastní zásobu lidských zdrojů.
• V ostatních rozvíjejících se zemích je však po těchto zdrojích poptávka.

Výsledky základních testů z matematiky pro 
Kolumbii a Hon Kong - Čínu v letech 1995 a 
2007



Stárnutí obyvatelstva
• Již zmíněný trend zvyšování délky života.
• Razantně je tento trend citelný právě v rozvojových zemích (viz. Maroko).
• Lze tedy očekávat investice do zdravotnictví, rekvalifikací, dopravy a dalších oblastech.
• Kromě Brazílie vykazuje vysoké výdaje na zdraví Uruguay a Chile. Vysoké nárůsty těchto 

výdajů zaznamenáváme také v Kolumbii nebo Ekvádoru. 



Zvyšování životní úrovně
• V globálním pohledu je míněn spotřební styl života – poptávka po těch samých věcech, 

ale v lepší kvalitě.
• U rozvojových zemích však jde o nově vytvářenou poptávku po spotřebním  zboží denní 

potřeby spojené s odstraňováním chudoby.
• V Chile se na hranici extrémní chudoby pohybují pouze 2% populace zatímco v Brazílii 

jde o 7% populace.
• Zajímavý vývoj nalezneme i v Kamerunu, kde každoročně ubývají 4% extrémně chudých 

obyvatel 

• Dle Harward Business Review je 
Afrika třetím nejrychleji rostoucím 
regionem.

• Většina frankofonních afrických zemí 
dosáhla většího než 10% růstu HDP v 
letech 2000 – 2009. 

• Brazílie je až pátou nejrychleji 
rostoucí ekonomikou Jižní Ameriky 
měřeno dle HDP/obyvatele.



Příloha: Korelační analýza 
komparativních výhod

+1 0 -1

Kladný vztah Nezávislost Záporný vztah

Korelace
• Měřena dle Lafayových indexů

Výsledky 
• Indie a Čína mají strukturu ZO do určité míry podobnou ČR
• Brazílie se s ČR nekoreluje
• Rusko se strukturou ZO nejvíce doplňuje s ČR

Brazílie Rusko Indie Čína ČR

1,00 0,05 -0,13 -0,26 -0,04 Brazílie

1,00 -0,59 -0,51 -0,48 Rusko

1,00 0,42 0,35 Indie

1,00 0,32 Čína

1,00 ČR



Příloha: příklad oborových 
příležitostí - Brazílie



Příloha: příklad oborových 
příležitostí – (zařízení pro těžbu – nejen Brazílie)



Příloha: příklad oborových 
příležitostí – energetika 



Příloha: příklad oborových příležitostí – JAR


