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Regionální kontext – Litva
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Regionální kontext – Litva

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021 



Proč Litva?



6

| 6

• členství v eurozóně od r. 2015 a v OECD od r. 2018

• dlouhotrvající ekonomický růst země

• bankovnímu systému dominují skandinávské instituce

• rapidně rostoucí sektor finančních technologií 

• zmenšující se pracovní síla 

• vysoké rozdíly v příjmech mezi hlavním městem a regiony

• šedá ekonomika

• omezená přidaná hodnota vývozu

• dopravní průmysl a infrastruktura

• železniční doprava 

• letecká infrastruktura

• energetický průmysl

• automobilový průmysl 

• obranný průmysl

• napjatý trh práce a zvyšování minimální mzdy

• rychle stárnoucí populace

• ekonomická nerovnováha mezi regiony 

Proč Litva?
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Politicko-ekonomické trendy
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Politicko-ekonomické trendy – Litva

Největší trh Pobaltí s necelými třemi miliony obyvatel

Základní makroekonomické údaje

Hlavní obory ekonomiky – služby (61,6 % HDP), průmysl (25,0), 

zemědělství (3,2 )

V r. 2020 činilo HDP na obyvatele v paritě kupní síly 88 % průměru EU

Průměrný čistý příjem neustále roste, nyní 1 000 EUR 

Minimální mzda od 1. 1. 2022 – 730 EUR (4,47 EUR/h)

V žebříčku Doing Business 2020 se Litva umístila na 11. místě  

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022*                              

Růst HDP (%) 3,6 3,9 - 0,132 5,1 4,1

HDP/obyv. (USD) 18 994 19 267 19 975 23 442 -

Míra inflace (%) 2,5 2,2 1,2 4,5 2,1

Nezaměstnanost (%) 6,2 6,3 8,4 7 6,6

Populace (mil.) 2,8 2,8 2,72 2,68 2,7
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Politicko-ekonomické trendy – Litva

Nejmenší pokles HDP v r. 2020 ze všech zemí EU 

Rychlé ekonomické zotavování v r. 2021 – 2022

Vládní strategie – zvyšování obranného rozpočtu, energetické projekty 

(diverzifikace energetických zdrojových teritorií), dopravní infrastruktura

Politická stabilita země

Úzká spolupráce s Lotyšskem a Estonskem, strategický partner Polsko 

Vyhraněný postoj k Rusku, aktivní přístup k zemím Východního partnerství, 

bezpečnostním garantem je NATO
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Vzájemný obchod mezi ČR a Litvou

Vzájemný obchod mezi ČR a Litvou – dlouhodobé pozitivní saldo, potenciál
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Obchodní příležitosti
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Klíčové sektorové příležitosti

Letecký průmysl 

Železniční doprava

Dopravní průmysl a infrastruktura 

Automobilový průmysl 

Energetika

Obranný průmysl
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Letecká doprava – zásadní rozvojový směr vlády

Modernizace mezinárodních letišť ve Vilniusu, Kaunasu a 
Palanze – do r. 2028 investice 700 mil. EUR

Nové letiště mezi Vilniusem a Kaunasem – rozhodnutí 2022 

Příležitosti pro české firmy se zkušenostmi ze spolupráce s 
domácími letišti

Poptávka po dodávkách a montáži letištních zařízení a 
technologií

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v leteckém průmyslu
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Celková délka železniční sítě dosahuje méně než poloviny 
průměru v EU

V Litvě je nyní elektrifikováno pouze 8 % tratí, průměr EU je 
52,7 %

Litevské železnice připraveny masivně investovat do obnovy 
vozového parku, elektrifikace a modernizace signalizačního a 
zabezpečovacího zařízení – do r. 2030 investice 7 mld. EUR

Nejzajímavější pro české firmy jsou projekty Rail Baltica, 
elektrifikace tratě Vilnius-Klajpeda, vilniuský intermodální 
terminál, modernizace přejezdů, lokomotiv a vagonů 

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v železniční dopravě
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Litva dosud nedisponuje kvalitní a hustou silniční sítí.

Vláda věnuje zvyšování kvality silniční sítě, výstavbě dálnic, 
městských obchvatů a související infrastruktury zvýšenou 
pozornost.

Zajímavé příležitosti pro české firmy představují dostavba 
dálničního obchvatu Vilniusu, renovace dálnice A1 Vilnius-
Kaunas-Klajpeda, modernizace silnice Vilnius-Utena a 
Kaunas-Lotyšsko. 

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v dopravním průmyslu a infrastruktuře
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Vláda podporuje modernizaci městské dopravy šetrné k 
životnímu prostředí.

Vládní cíl je zajistit do r. 2050 nulové emise oxidu uhličitého, 
schváleno 20 plánů udržitelné mobility do r. 2030.

Do r. 2026 mají ekologické autobusy tvořit 80 % nákupů, do r. 
2030 potom 100 %. Od r. 2027 bude muset veškerá veřejná 
doprava v zemi využívat obnovitelné zdroje energie.

Příležitostí pro české firmy jsou tendry vyhlašované magistráty 
velkých měst a okresy na dodávky nízkopodlažních městských 
autobusů a trolejbusů.

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v automobilovém průmyslu



17

| 17

Dle národní strategie energetické nezávislosti má být v r. 2050 
veškerá spotřebovaná elektrická energie vyráběna v Litvě.

Do r. 2025 má být Litva odpojena od systému rozvodné sítě 
BRELL (Rusko, Bělorusko, Pobaltí)  a synchronizována s 
kontinentální elektrickou rozvodnou sítí.

Vláda hodlá poskytnout pro zvýšení využívání obnovitelných 
zdrojů energie(zejména větrné a solární energie), zvýšení 
energetické účinnosti a konkurenceschopnosti energetického 
sektoru (modernizace) v následujících letech 311 mil. EUR.

Příležitosti pro české firmy v podobě podporovaného rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie – větrné elektrárny u Baltského 
moře, modernizace přečerpávací vodní elektrárny Kruonis, 
odstavování JE Ignalina, modernizace elektrické sítě.

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v energetice
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Litva vyčleňovala do rozpočtu ministerstva obrany ročně 2 % 
HDP země, od r. 2022 2,5 % HDP.

Armáda průběžně investuje napříč celým rezortem.

Poptávka se zřejmě zaměří na modernizaci PVO včetně 
radiolokátorů, navigační systémy, kybernetickou bezpečnost, 
prostředky elektronického boje, ochranu proti jaderným, 
biologickým a chemickým zbraním, nákup BVP, nákladních 
aut a osobních zbraní.

WEBINÁŘ POBLATÍ 21. LEDNA 2021

Příležitosti v obranném průmyslu



Podpora českých firem v Litvě
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Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

Dotazy týkající se oborových příležitostí apod.

Individuální služby (B2G)

Využití prostor velvyslanectví pro prezentace aj.

Doprovod na jednání (B2G) 

Podpora při účasti na veletrzích

Projekty ekonomické diplomacie

CzechTrade Pobaltí (Riga) – B2B

CzechTourism Polsko (Varšava) – turizmus

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021

Podpora českých firem v Litvě



Akce ambasády
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Propagace českých lázní a zdravotního turizmu – únor 2021 
(online PROPED) 

Podnikatelská mise u příležitosti oficiální návštěvy ministra 
zahraničních věcí ČR v Litvě – září 2021

Podnikatelská mise u příležitosti oficiální návštěvy předsedy 
Senátu Parlamentu ČR v Litvě - listopad 2021

Prezentace předního českého  výrobce zdravotnického vybavení 
v prostorách velvyslanectví – listopad 2021

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021

Projekty ekonomické diplomacie



Obchodní kultura a doporučení
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Na vstup do Litvy je třeba být připraven nejen nabídkově, ale i 
jazykově, minimem je angličtina.

Připravenost propagace, webových stránek, anglických vizitek.

Nepodcenit prezentaci, oblečení. Prestiž a vlastní prezentace mají v 
Litvě větší váhu než v ČR.

Výraznou litevskou vlastností je pragmatismus a určitá rezervovanost.

V litevské podnikové kultuře se hierarchické rozdíly projevují 
důsledněji než v ČR. Běžně užívání křestního jména a vykání.

Věci předkládat racionálně, pragmaticky a kvalifikovaně.

Litevci jsou patrioti a na svou zemi a symboly státnosti jsou hrdí více 
než Češi. Nehovoří o soukromí, rádi diskutují o sportu (basketbal).

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021

Litva - obchodní kultura
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Doporučení - vstup do Litvy 

Co lze od vstupu na litevský trh očekávat? 

Úskalí:

I přes reformy stále poměrně rigidní trh práce, zvláště pro občany třetích zemí

Setrvalý trend emigrace mladých, kvalifikovaných talentů

Nedokončená reforma vzdělávání, rozdíl mezi potřebami ekonomiky a produkcí absolventů

Rostoucí minimální mzda a průměrné platy

Obecně stárnoucí populace

Výhody:

Angličtina – mladá a střední generace plynně, ruština – starší generace

Vysoká úroveň vzdělání

Mimořádně vysoká dynamika v sektoru služeb a finančních technologií

Ekonomicky rychle se rozvíjející země

Příznivé podmínky pro založení firem, Litva patří z hlediska jednoduchosti podnikání mezi 

prvních 20 států světa

Dobré vnímání Česka

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021



Kontaktní místa
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Velvyslanectví České republiky 

Obchodně-ekonomický úsek

Ing. Tomáš Vostrý – vedoucí

Birutes g. 16, LT-08117 Vilnius, Litva

tel. (+370 5) 266 10 43, 266 10 56

e-mail: tomas_vostry@mzv.cz, commerce_vilnius@mzv.cz

CzechTrade Pobaltí

Ing. Věra Všetičková - ředitelka

Elizabetes iela 29A, LV-1010, Riga, Lotyšsko

tel. (+371 6) 728 73 06, mobil (+371) 266 281 56

e-mail: vera.vsetickova@czechtrade.cz

WEBINÁŘ POBALTÍ 21. LEDNA 2021

Kontaktní místa
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Ministerstvo zahraničních věcí
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Děkuji Vám za pozornost

tomas_vostry@mzv.cz


