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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
SOUHRNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE BOLÍVIE

ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD 30.5.2018

SEZNAM KAPITOL SOUHRNNÉ TERITORIÁLNÍ INFORMACE:

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
2. Zahraniční obchod a investice
3. Vztahy země s EU
4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
5. Mapa oborových příležitostí
6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
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Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Podkapitoly

1.1.Oficiální název státu, složení vlády

1.2.Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

1.3.Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra
nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1.4.Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5let

1.5.Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,
zahraniční zadluženost, dluhová služba

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bolívie

2/64 http://www.businessinfo.cz/bolivie © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/bolivie


1.6.Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

1.7.Daňový systém

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název země:

• Mnohonárodnostní stát Bolívie – Estado Plurinacional de Bolivia
• Složení vlády:
• Prezident: Juan Evo Morales Ayma
• Ministr prezidentského úřadu: Alfredo Rada
• Ministr zahraničních vztahů: Fernando Huanacuni Mamani
• Ministr spravedlnosti a institucionální transparence: Héctor Enrique Arce Zaconeta
• Ministr těžby a zpracování kovů: Félix César Navarro Miranda
• Ministr ekonomiky a veřejných financí: Mario Alberto Guillén Suárez
• Ministr energií: Rafael Alarcón Orihuela
• Ministr pro uhlovodíková paliva: Luis Alberto Sánchez Fernandez
• Ministryně rozvojového plánování: Mariana Prado Noya
• Ministr rozvoje produktivity a diverzifikované ekonomiky: Eugenio Rojas Apaza
• Ministr půdy a zemědělství: César Hugo Cocarico Yana
• Ministr práce, zaměstnání a sociálního zabezpečení: Héctor Andrés Hinojosa Rodriguez
• Ministr vlády (ekvivalent českého min. vnitra): Carlos Romero Bonifaz
• Ministr kultury a turismu: Wilma Alanoco Mamani
• Ministr infrastruktury, služeb a bydlení: Milton Claros Hinojosa
• Ministr školství: Roberto Aguilar Goméz
• Ministryně zdravotnictví: Ariana Campero Nava
• Ministr obrany: Javier Zavaleta
• Ministryně životního prostředí a nakládání s vodními zdroji: Carlos René Ortuňo Yanez
• Ministr sportu: Tito Rolando Montaño Rivera
• Ministryně komunikací: Gisela Karina López Rivas1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční

přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)Průměrný roční přírůstek: 1,6 %
(2015)Nadpoloviční většina (cca 61 %) obyvatel se nachází ve věku mezi 15 a 64 lety. Podíl obyvatel do 15 let je pak
cca 33 %. Bolívie je zemí s největším podílem domorodého obyvatelstva v Jižní Americe. Podíl bělošského
obyvatelstva je cca 15 %, zbytek pak tvoří indiáni a míšenci. V pěti největších městech žije cca 4 miliony obyvatel,
největší je dvojměstí La Paz – El Alto s více než 1,6 milionu obyvatel, další velká města jsou Santa Cruz
a Cochabamba. Urbanizace dosahuje 64 %. Zároveň probíhá značný nárůst urbanizace, kdy dochází k vylidňování
venkova a nárůstu podílu městského obyvatelstva. Jak je patrné z tabulky níže, populace není rovnoměrně rozdělena
mezi jednotlivé regiony. Důvodem je složitá geografie Bolívie, kdy západ země sestává z vysoko položené náhorní
roviny Altiplana (departamenty Oruro, Potosí, část departamentu La Paz se samotným městem La Paz), která
k východu klesá do níže položených regionů pamp a pralesní části Bolívie (Santa Cruz, Pando, Beni, část
Cochabamby). Administrativní členění:

•

• Populace Altiplana sestává většinou z indiánského obyvatelstva etnik Aymara a Kečua. Ve východní části země se
nachází řada dalších indiánských etnik (např. u hranic s Paraguayí etnikum Guaraní), která však nejsou tolik početná
jako etnika z Altiplana. Potomci evropských imigrantů se nachází většinou ve velkých městech (Santa Cruz, La Paz,
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Cochabamba). V Bolívii nedošlo k tak silnému míšení indiánského a bělošského segmentu jako například v Peru.
Současný prezident Morales podporuje indiánskou identitu jako základ Bolívie (např. zrovnoprávnění domorodé
vlajky wiphala s národní vlajkou) a ve verbální rovině odkazuje na španělský kolonialismus, který srovnává s aktuální
zahraniční politikou USA.

• Demografické složení:
• Počet obyvatel: 10 825 000 (2015)
• Prezident Evo Morales stojí v čele Bolívie od roku 2006. Díky změně ústavy ve svůj prospěch tak může vykonávat již

svůj třetí mandát v řadě. Jeho vláda je charakteristická řadou personálních obměn; jediní dva ministři, kteří zůstali ve
funkcích od začátku prezidentova mandátu, jsou ministr zahraničních vztahů a ministr ekonomiky. Proti jeho vládě,
která praktikuje politiku ekonomického přerozdělování zisků, znárodňování a verbálně se definuje jako socialismus
21. století, se zformovala opozice, která má jádro v bohatém východním regionu Santa Cruz. Tato opozice má
významné volební zisky ve východních regionech, které jsou bohaté na zemní plyn a představují průmyslové centrum
země. Tyto regiony pak ze svého pohledu „doplácejí“ na přerozdělování, které se děje v jejich neprospěch.

Department Rozloha (km
2
) Počet obyvatel Hustota obyvatel

(ob./km
2
)

Beni 213 564 414 758 1,9

Cochabamba 55 631 1 709 806 22,7

Chuquisaca 51 524 611 660 11,9

La Paz 133 985 2 872 793 19,9

Oruro 53 588 437 131 8,2

Pando 63 827 69 541 1,1

Potosí 118 218 772 578 6,5

Santa Cruz 370 621 2 667 440 6,6

Tarija 37 623 471 563 12,5

Náboženství: cca 78 % římsko-katolické, 19 % protestantské, 2,5 % bez vyznání, katolíci se nachází spíše ve velkých
městech, protestanté jsou koncentrováni spíše na venkově.

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Největším ekonomickým centrem je město Santa Cruz de la Sierra, které se nachází ve východní části země. Dále pak
dvojměstí La Paz – El Alto a město Cochabamba. Centrem těžby zemního plynu je nejmenší departament Tarija. Andské
departamenty Potosí a Oruro pak představují centra těžby nerostů.

Peněžní jednotkou je Bolivijské boliviano (BOB). V zemi do určité míry obíhá i americký dolar (např. mezinárodní jízdenky
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či ceny nemovitostí se uvádí v USD), jeho užívání v maloobchodní síti je však omezené.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP (v mld.
USD)

23,9 27,0 27.0 30,6 31,9 37,8

HDP (změna %) 5,2 6,8 6,8 5,4 4,2 5,8

HDP na
obyvatele PPP
(USD)

5 750 5 460 6128 6 446 6 674 6958

Inflace 4,5 4,5 6,5 5,5 4,9 2,71

Nezaměstnanost
(%)

3,3 3,3 3,2 2,7 4,0 4,1

Kurz USD vůči
BOB

6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Zdroj: Světová banka, Banco Central de Bolivia

Pokud se týká veškerých makroekonomických údajů, je v případě Bolívie nutno zdůraznit, že se jedná o otevřenou
společnost ani o otevřenou ekonomiku. V případě většiny ekonomických údajů existuje velké zpoždění v jejich
dostupnosti a rovněž se chronicky projevují rozdílnosti mezi údaji domácími a daty, která uvádějí mezinárodní organizace
jako například Světová banka nebo Economic Intelligence Unit.

Problematická je mj. úroveň nezaměstnanosti ve sledovaném období. Zatímco mezinárodní instituce (např. Světová
banka) uvádí úroveň mezi 3 % a 4 %, bolivijské úřady uvádí úroveň 5–8 % (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario – Výzkumné centrum pro rozvoj pracovních příležitostí a zemědělství) nebo okolo 5 % (Statistický úřad). Tyto
rozdíly jsou dány vysokou mírou tzv. neformální ekonomiky (podle bolivijských úřadů představuje až 65–70 %
zaměstnanců). Tito zaměstnanci neplatí daně či sociální pojištění, tudíž o nich nejsou téměř žádná data a průměrná
nezaměstnanost tak do značné míry záleží na odhadu podílu této složky.

Z hlediska seriózní ekonomické analýzy je proto nemožné určit přesnou nezaměstnanost v Bolívii. Podstatně důležitější
pro obchod a investice je jasné povědomí, že až 70 % ekonomiky náleží k „šedé zóně“.

Výhled pro rok 2018

Bolivijskou ekonomiku táhne především export zemního plynu, který zajišťuje cca 50 % exportu. Tyto zisky pak slouží
k realizaci sociálních programů, které vláda prezidenta Moralese praktikuje. V souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami v roce 2019 byl zaznamenán růst ekonomiky s tím, že inflace činila pouze 2,71, posílila místní měna, zahraniční
dluh však bude narůstat neboť již nyní činí 7,8 HDP. Centrální banka však předpovídá na rok 2018 ekonomický růst 4,7%.
Počítá se i s vyššími příjmy do státního rozpočtu především z nafty, kde cena za barrel je 55USD.
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1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Celkové příjmy 87990 102838 126758 148 728 145252

běžné příjmy 86737 100600 124823 146 171 140115

kapitálové příjmy 1253 1878 1935 2557 5136

Celkové výdaje 109958 127225 195410 221 181 167755

běžné výdaje 84702 96246 108604 126626 121098

kapitálové výdaje 25256 30979 42815 47 789 46657

Saldo rozpočtu -21968 -24387 -68652 -72453 -22503

zahraniční
financování
deficitu

14727 7527 6100 15623 16 620

domácí
financování
deficitu

7241 16862 62552 56829 5877

Zdroj: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia

Nárůst výdajů pro rok 2018 byl dán především předpokládanými výdaji v oblasti sociálních služeb (např. nárůst výdajů
v oblasti vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury). Pokles cen exportních suroviny (minerály, zemní plyn, ropa) pak má být
kompenzován investicemi do těchto odvětví, které mají navýšit celkovou produkci. Teprve čas potvrdí, nakolik ony
investice očekávané bolivijskou vládou dokázaly vyvážit pokles cen komodit na světových trzích.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Od roku 2015 rostlo zahraniční financování deficitu. Významnými bilaterálními věřiteli jsou Čína, Venezuela a Brazílie.
Nadpoloviční část těchto dluhů představují střednědobé dluhy. Bolívie spolu s Venezuelou patří k daleko největším
příjemcům čínských úvěrů v rámci Latinské Ameriky.

BOB mil 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 102838 126758 148728 147518 139883
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běžné příjmy 100960 124823 146171 132448 137054

kapitálové příjmy 1878 1935 2557 6958 2829

Celkové výdaje 127225 195410 221181 164686 193035

běžné výdaje 96246 108604 126626 117630 118420

kapitálové výdaje 30979 42815 47789 47056 74615

Saldo rozpočtu -24387 -68652 -72453 17168 -53152

zahraniční
financování
deficitu

7525 6100 15623 17621 22503

domácí
financování
deficitu

16862 62552 56829 60111 5877

Zdroj: Banco Central de Bolivia Pozn. jediné dostupné údaje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mil.
USD)

13927 17286 15123 13056 13056 9 317

Zdroj: Banco Central de Boliva

V poměru k HDP má Bolívie slušné devizové rezervy v rámci Latinské Americe. Tyto rezervy vláda drží pro případ poklesu
cen plynu jakožto hlavní exportní suroviny a s ním spojeného menšího příjmu státní kasy a pro případ živelné katastrofy
jako jsou například rozsáhlé povodně. Pokles cen komodit na světových trzích se projevil snížením devizových rezerv již
v roce 2016 a v roce 2017 činil již jenom 9 317mil. USD.

Bolívie se na základě dostupných údajů jeví jako země se stabilním ekonomickým vývojem. Podle analýzy CEPAL
(Ekonomická komise OSN pro LA a Karibik) a MMF bude nadále růst HDP s tím, že meziroční nárůst HDP v roce 2017 činil
2,7%. Dluh 2016 (dostupný údaj) představoval 43,44% z HDP. HDP per capita činí pouze 1458,- USD. Inflace v roce 2017
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dosáhla úrovně 5,1%.

V roce 2016 se zvýšil meziročně HDP v Bolívii o 3,6% a lze předpokládat průměrný růst HDP o 3,7% v letech 2017
– 2021.

Pro interní potřebu je vhodné konstatovat, že Bolívie patří do kategorie zemí, ve kterých je nutno předpokládat určitý
„povinný optimismus“ oficiálních zdrojů ohledně makroekonomických dat. Nicméně i růst o 3,7% podle nezávislých
zdrojů je údajem, který je pro Bolívii příznivý.

Pro potřeby českých exportérů je významná prognóza vývoje spotřeby v Bolívii. Nezávislé zdroje se shodují na tom, že
soukromá spotřeba by do roku 2021 měla růst průměrným tempem 3,7% za rok. Spotřeba veřejného sektoru by
měla růst ve stejném období v průměru o 3,6% ročně.

Nezaměstnanost - dle oficiálních zdrojů (Národní statistický úřad Bolívie) měla Bolívie v r. 2017 nejnižší nezaměstnanost
v rámci zemí LA, a to pouze 4,5%.

Zahraniční obchod Bolívie

Rok 2017 byl pro Bolívii nepříznivý v oblasti zahraničního obchodu. Export meziročně poklesl o 4,6% a import se
snížil o 3,6%.

Inflace

Bolívie patří regionálně k průměru, pokud jde o vývoj inflace. Nezávislé zdroje uvádějí inflaci na úrovni 4,0% v závěru
roku 2017 dosáhla 5,1%.

Na růstu inflace se v roce 2017 nejvíce podílel vývoj cen potravin, jejichž ceny se za rok zvýšily o 6,9%. Lze předpokládat
poměrně stabilní inflaci v dlouhodobější perspektivě, kdy by její průměr měl činit 4,9% v období 2018 – 2021.

Vliv směnného kurzu národní měny

Bolivijská národní měna boliviano (BOB) je politickým rozhodnutím udržována na pevném směnném kurzu 6,91,-
BOB/USD. Podle nezávislých zdrojů tímto uměle fixovaným kurzem postupně bolivijská měna skrytě akumulovala
(podle oficiálního kurzu) nadhodnocení o 40% vůči USD od roku 2006 do konce roku 2017.

Fiskální politika

Fiskální deficit Bolívie v roce 2016 dosáhl 6,62% a v roce 2017 činil již 7,8% HDP. Jedná se o nejvyšší fiskální deficit
za posledních 10 let. Vláda uvádí, že deficit vzniká z důvodů snižování investic, nikoliv z důvodu zvýšení výdajů.

Současná úroveň fiskálního deficitu ani krátkodobá předpověď nejsou na úrovni, která by sama o sobě ohrožovala
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bolivijskou ekonomiku. Zdroje uvádí, že pro stát by neměl činit problém ani deficit v rozpětí 10-12%. Na rok 2018 se
předpokládá deficit ve výši 8,3%.

Monetární politika

Politicky řízená měnová sazba bolivijské Centrální banky byla 7,36%. V r. 2017 byla průměrná úroková míra hlavních
bolivijských bank 7,9% (v letech 2006 – 2015 činil tento průměr úrokové míry 11,2 %). Depositní sazba v průměru v roce
2016 činila 1,4% (v letech 2006 – 2016 byl průměr 2,6%). V roce 2017 pokračovala bolivijská Centrální banka ve strategii
expanzivní monetární politiky a udržovala nadměrné množství oběživa a snadné úvěry zejména pro státní podniky.

Tato situace může být ovlivněna výše zmíněným směnným kurzem fixovaným na USD v poměru 6,91 BOB/USD.

Riziko týkající se bolivijského suverénního dluhu (dluh fiskálně suverénních zemí) bylo v roce 2017 klasifikováno na úrovni
B.

Bolivia: risk assessment

Sovereign risk Currency risk Banking sector
risk

Political risk Economic
structure risk

Country risk

December 2017 B BB B CCC B B

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bolivijský bankovní systém tvoří Centrální banka - Banco Central de Bolivia a 11 soukromých bank. Největší bankou v zemi
je Banco Santa Cruz, která je součástí španělské skupiny Santander, následuje Banco Nacional de Bolivia, Banco de
Crédito, Banco Industrial, Banco Unión a další. Základ bankovního systému tvoří bankovní zákon č. 1488 z roku 1993. V
roce 1995 byl redefinován bankovní dozor, který byl převeden pod kontrolu jediné instituce – Úřadu pro dohled nad
finančním sektorem (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, www.asfi.gob.bo). Reformou, která stále
čeká na své uskutečnění, je zavedení systému pojištění vkladů. Přijat naopak byl nový burzovní a pojišťovací zákon,
zvýšeny byly povinné minimální rezervy a byl zřízen tzv. likvidní fond, odstraněny byly také poslední překážky účasti
zahraničních bank v bolivijském bankovním sektoru. V roce 2007 byla vytvořena nová státní finanční instituce Banco de
Desarrollo Productivo (BDP) s cílem zabezpečit drobným firmám a podnikatelům přístup k úvěrům.

Podle nové ústavy z roku 2009 spadá monetární politika státu do kompetence ministerstva hospodářství a financí ve
spolupráci s centrální bankou. Vláda prezidenta E. Moralese rovněž oznámila odhodlání pustit se do důchodové reformy,
nicméně zatím byla její realizace odložena.

Všeobecně je bankovní sektor vedle telekomunikací a důlního průmyslu stále atraktivní pro zahraniční investice.
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Seznam hlavních bank:

• Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo
• Banco Mercantil Santa Cruz www.bmsc.com.bo
• Banco de Crédito www.bcp.com.bo
• Banco Industrial (BISA) www.bisa.com
• Banco Unión www.bancounion.com.bo
• Banco Económico www.baneco.com.bo
• Banco Ganadero www.bg.com.bo
• Banco Los Andes Pro Credit www.losandesprocredit.com.bo
• Banco FIE www.bancofie.com.bo
• Banco de Desarrollo Productivo www.bdp.com.bo
• Banco Nacional de Bolivia www.bnb.com.bo
• Banco Sol www.bancosol.com.boSeznam hlavních pojišťoven:
• Sektor pojišťovnictví se skládá z 11 pojišťoven. Pojistné na osobu je jedno z nejnižších v Latinské Americe. Sektor

jako celek je v dobré kondici a nepředpokládá se žádný výrazný výkyv.
• Alianza, Compañía de Seguros S.A. www2.alianza.com.bo
• BISA Seguros y Reaseguros S.A. www.bisaseguros.com
• La Bolivian Ciacruz de Seguros S.A. www.lbc.bo/default.aspx
• Seguros Illimani S.A. www.segurosillimani.com.bo
• Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. www.fortalezaseguros.com.bo/grupo_fortaleza.php
• Latina Seguros Patrimoniales S.A. www.latina-seguros.com.bo
• Bupa Insurance S.A. www.bupasalud.com/contactenos
• Crediseguro S.A. www.bcp.com.bo/seguros.asp
• Seguros Provida S.A. www.segurosprovida.com.bo
• La Vitalica Seguros y Reaseguros de Vida S.A. http://webdemolv.comDaňový systém Bolívie je založen na poměrně

malém počtu daní, přičemž většina z nich zatěžuje spotřebu. Systém je vcelku jednoduchý, existuje pouze mnoho
výjimek. Hlavní normativní rámec představuje zákon č. 843 z roku 1986, který vymezuje podmínky pro aplikaci
jednotlivých typů daní. Mezi nejdůležitější patří kromě daně z příjmu (13 %) dalších 5 daňových položek (představují
95 % daňových příjmů):

• 1.7. Daňový systém
• daň z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA): 13 %
• speciální daň z ropných produktů (Impuesto Especial a los Hidrocarburos, IEHD): 32 %
• daň ze zisku podniků (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, IUE): 25 %
• daň z obratu (Impuesto a las Transacciones, IT): 3 %
• specifická spotřební daň (Impuesto de Consumo Específico, ICE): selektivně
• Další:
• tabákové výrobky: 50 %
• automobily: 18 %
• alkohol: 0,22 až 7,32 BOB na 1 litr pro pivo, víno atd.
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
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1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název země:

• Mnohonárodnostní stát Bolívie – Estado Plurinacional de Bolivia
• Složení vlády:
• Prezident: Juan Evo Morales Ayma
• Ministr prezidentského úřadu: Alfredo Rada
• Ministr zahraničních vztahů: Fernando Huanacuni Mamani
• Ministr spravedlnosti a institucionální transparence: Héctor Enrique Arce Zaconeta
• Ministr těžby a zpracování kovů: Félix César Navarro Miranda
• Ministr ekonomiky a veřejných financí: Mario Alberto Guillén Suárez
• Ministr energií: Rafael Alarcón Orihuela
• Ministr pro uhlovodíková paliva: Luis Alberto Sánchez Fernandez
• Ministryně rozvojového plánování: Mariana Prado Noya
• Ministr rozvoje produktivity a diverzifikované ekonomiky: Eugenio Rojas Apaza
• Ministr půdy a zemědělství: César Hugo Cocarico Yana
• Ministr práce, zaměstnání a sociálního zabezpečení: Héctor Andrés Hinojosa Rodriguez
• Ministr vlády (ekvivalent českého min. vnitra): Carlos Romero Bonifaz
• Ministr kultury a turismu: Wilma Alanoco Mamani
• Ministr infrastruktury, služeb a bydlení: Milton Claros Hinojosa
• Ministr školství: Roberto Aguilar Goméz
• Ministryně zdravotnictví: Ariana Campero Nava
• Ministr obrany: Javier Zavaleta
• Ministryně životního prostředí a nakládání s vodními zdroji: Carlos René Ortuňo Yanez
• Ministr sportu: Tito Rolando Montaño Rivera
• Ministryně komunikací: Gisela Karina López Rivas1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční

přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)Průměrný roční přírůstek: 1,6 %
(2015)Nadpoloviční většina (cca 61 %) obyvatel se nachází ve věku mezi 15 a 64 lety. Podíl obyvatel do 15 let je pak
cca 33 %. Bolívie je zemí s největším podílem domorodého obyvatelstva v Jižní Americe. Podíl bělošského
obyvatelstva je cca 15 %, zbytek pak tvoří indiáni a míšenci. V pěti největších městech žije cca 4 miliony obyvatel,
největší je dvojměstí La Paz – El Alto s více než 1,6 milionu obyvatel, další velká města jsou Santa Cruz
a Cochabamba. Urbanizace dosahuje 64 %. Zároveň probíhá značný nárůst urbanizace, kdy dochází k vylidňování
venkova a nárůstu podílu městského obyvatelstva. Jak je patrné z tabulky níže, populace není rovnoměrně rozdělena
mezi jednotlivé regiony. Důvodem je složitá geografie Bolívie, kdy západ země sestává z vysoko položené náhorní
roviny Altiplana (departamenty Oruro, Potosí, část departamentu La Paz se samotným městem La Paz), která
k východu klesá do níže položených regionů pamp a pralesní části Bolívie (Santa Cruz, Pando, Beni, část
Cochabamby). Administrativní členění:

•

• Populace Altiplana sestává většinou z indiánského obyvatelstva etnik Aymara a Kečua. Ve východní části země se
nachází řada dalších indiánských etnik (např. u hranic s Paraguayí etnikum Guaraní), která však nejsou tolik početná
jako etnika z Altiplana. Potomci evropských imigrantů se nachází většinou ve velkých městech (Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba). V Bolívii nedošlo k tak silnému míšení indiánského a bělošského segmentu jako například v Peru.
Současný prezident Morales podporuje indiánskou identitu jako základ Bolívie (např. zrovnoprávnění domorodé
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vlajky wiphala s národní vlajkou) a ve verbální rovině odkazuje na španělský kolonialismus, který srovnává s aktuální
zahraniční politikou USA.

• Demografické složení:
• Počet obyvatel: 10 825 000 (2015)
• Prezident Evo Morales stojí v čele Bolívie od roku 2006. Díky změně ústavy ve svůj prospěch tak může vykonávat již

svůj třetí mandát v řadě. Jeho vláda je charakteristická řadou personálních obměn; jediní dva ministři, kteří zůstali ve
funkcích od začátku prezidentova mandátu, jsou ministr zahraničních vztahů a ministr ekonomiky. Proti jeho vládě,
která praktikuje politiku ekonomického přerozdělování zisků, znárodňování a verbálně se definuje jako socialismus
21. století, se zformovala opozice, která má jádro v bohatém východním regionu Santa Cruz. Tato opozice má
významné volební zisky ve východních regionech, které jsou bohaté na zemní plyn a představují průmyslové centrum
země. Tyto regiony pak ze svého pohledu „doplácejí“ na přerozdělování, které se děje v jejich neprospěch.

Department Rozloha (km
2
) Počet obyvatel Hustota obyvatel

(ob./km
2
)

Beni 213 564 414 758 1,9

Cochabamba 55 631 1 709 806 22,7

Chuquisaca 51 524 611 660 11,9

La Paz 133 985 2 872 793 19,9

Oruro 53 588 437 131 8,2

Pando 63 827 69 541 1,1

Potosí 118 218 772 578 6,5

Santa Cruz 370 621 2 667 440 6,6

Tarija 37 623 471 563 12,5

Náboženství: cca 78 % římsko-katolické, 19 % protestantské, 2,5 % bez vyznání, katolíci se nachází spíše ve velkých
městech, protestanté jsou koncentrováni spíše na venkově

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 10 825 000 (2015)

Průměrný roční přírůstek: 1,6 % (2015)
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Demografické složení:

Nadpoloviční většina (cca 61 %) obyvatel se nachází ve věku mezi 15 a 64 lety. Podíl obyvatel do 15 let je pak cca 33 %.
Bolívie je zemí s největším podílem domorodého obyvatelstva v Jižní Americe. Podíl bělošského obyvatelstva je cca 15 %,
zbytek pak tvoří indiáni a míšenci. V pěti největších městech žije cca 4 miliony obyvatel, největší je dvojměstí La Paz – El
Alto s více než 1,6 milionu obyvatel, další velká města jsou Santa Cruz a Cochabamba. Urbanizace dosahuje 64 %. Zároveň
probíhá značný nárůst urbanizace, kdy dochází k vylidňování venkova a nárůstu podílu městského obyvatelstva. Jak je
patrné z tabulky níže, populace není rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé regiony. Důvodem je složitá geografie Bolívie,
kdy západ země sestává z vysoko položené náhorní roviny Altiplana (departamenty Oruro, Potosí, část departamentu La
Paz se samotným městem La Paz), která k východu klesá do níže položených regionů pamp a pralesní části Bolívie (Santa
Cruz, Pando, Beni, část Cochabamby).

Populace Altiplana sestává většinou z indiánského obyvatelstva etnik Aymara a Kečua. Ve východní části země se nachází
řada dalších indiánských etnik (např. u hranic s Paraguayí etnikum Guaraní), která však nejsou tolik početná jako etnika z
Altiplana. Potomci evropských imigrantů se nachází většinou ve velkých městech (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba).
V Bolívii nedošlo k tak silnému míšení indiánského a bělošského segmentu jako například v Peru. Současný prezident
Morales podporuje indiánskou identitu jako základ Bolívie (např. zrovnoprávnění domorodé vlajky wiphala s národní
vlajkou) a ve verbální rovině odkazuje na španělský kolonialismus, který srovnává s aktuální zahraniční politikou USA.

Administrativní členění:

Department Rozloha (km
2
) Počet obyvatel Hustota obyvatel

(ob./km
2
)

Beni 213 564 414 758 1,9

Cochabamba 55 631 1 709 806 22,7

Chuquisaca 51 524 611 660 11,9

La Paz 133 985 2 872 793 19,9

Oruro 53 588 437 131 8,2

Pando 63 827 69 541 1,1

Potosí 118 218 772 578 6,5

Santa Cruz 370 621 2 667 440 6,6

Tarija 37 623 471 563 12,5
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Náboženství: cca 78 % římsko-katolické, 19 % protestantské, 2,5 % bez vyznání, katolíci se nachází spíše ve velkých
městech, protestanté jsou koncentrováni spíše na venkově.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Největším ekonomickým centrem je město Santa Cruz de la Sierra, které se nachází ve východní části země. Dále pak
dvojměstí La Paz – El Alto a město Cochabamba. Centrem těžby zemního plynu je nejmenší departament Tarija. Andské
departamenty Potosí a Oruro pak představují centra těžby nerostů.

Peněžní jednotkou je Bolivijské boliviano (BOB). V zemi do určité míry obíhá i americký dolar (např. mezinárodní jízdenky
či ceny nemovitostí se uvádí v USD), jeho užívání v maloobchodní síti je však omezené.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP (v mld.
USD)

23,9 27,0 27.0 30,6 31,9 37,8

HDP (změna %) 5,2 6,8 6,8 5,4 4,2 5,8

HDP na
obyvatele PPP
(USD)

5 750 5 460 6128 6 446 6 674 6958

Inflace 4,5 4,5 6,5 5,5 4,9 2,71

Nezaměstnanost
(%)

3,3 3,3 3,2 2,7 4,0 4,1

Kurz USD vůči
BOB

6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Zdroj: Světová banka, Banco Central de Bolivia

Pokud se týká veškerých makroekonomických údajů, je v případě Bolívie nutno zdůraznit, že se jedná o otevřenou
společnost ani o otevřenou ekonomiku. V případě většiny ekonomických údajů existuje velké zpoždění v jejich
dostupnosti a rovněž se chronicky projevují rozdílnosti mezi údaji domácími a daty, která uvádějí mezinárodní organizace
jako například Světová banka nebo Economic Intelligence Unit.

Problematická je mj. úroveň nezaměstnanosti ve sledovaném období. Zatímco mezinárodní instituce (např. Světová
banka) uvádí úroveň mezi 3 % a 4 %, bolivijské úřady uvádí úroveň 5–8 % (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
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Agrario – Výzkumné centrum pro rozvoj pracovních příležitostí a zemědělství) nebo okolo 5 % (Statistický úřad). Tyto
rozdíly jsou dány vysokou mírou tzv. neformální ekonomiky (podle bolivijských úřadů představuje až 65–70 %
zaměstnanců). Tito zaměstnanci neplatí daně či sociální pojištění, tudíž o nich nejsou téměř žádná data a průměrná
nezaměstnanost tak do značné míry záleží na odhadu podílu této složky.

Z hlediska seriózní ekonomické analýzy je proto nemožné určit přesnou nezaměstnanost v Bolívii. Podstatně důležitější
pro obchod a investice je jasné povědomí, že až 70 % ekonomiky náleží k „šedé zóně“.

Výhled pro rok 2018

Bolivijskou ekonomiku táhne především export zemního plynu, který zajišťuje cca 50 % exportu. Tyto zisky pak slouží
k realizaci sociálních programů, které vláda prezidenta Moralese praktikuje. V souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami v roce 2019 byl zaznamenán růst ekonomiky s tím, že inflace činila pouze 2,71, posílila místní měna, zahraniční
dluh však bude narůstat neboť již nyní činí 7,8 HDP. Centrální banka však předpovídá na rok 2018 ekonomický růst 4,7%.
Počítá se i s vyššími příjmy do státního rozpočtu především z nafty, kde cena za barrel je 55USD.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Celkové příjmy 87990 102838 126758 148 728 145252

běžné příjmy 86737 100600 124823 146 171 140115

kapitálové příjmy 1253 1878 1935 2557 5136

Celkové výdaje 109958 127225 195410 221 181 167755

běžné výdaje 84702 96246 108604 126626 121098

kapitálové výdaje 25256 30979 42815 47 789 46657

Saldo rozpočtu -21968 -24387 -68652 -72453 -22503

zahraniční
financování
deficitu

14727 7527 6100 15623 16 620

domácí
financování
deficitu

7241 16862 62552 56829 5877

Zdroj: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bolívie

15/64 http://www.businessinfo.cz/bolivie © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/bolivie


Nárůst výdajů pro rok 2018 byl dán především předpokládanými výdaji v oblasti sociálních služeb (např. nárůst výdajů
v oblasti vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury). Pokles cen exportních suroviny (minerály, zemní plyn, ropa) pak má být
kompenzován investicemi do těchto odvětví, které mají navýšit celkovou produkci. Teprve čas potvrdí, nakolik ony
investice očekávané bolivijskou vládou dokázaly vyvážit pokles cen komodit na světových trzích.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Od roku 2015 rostlo zahraniční financování deficitu. Významnými bilaterálními věřiteli jsou Čína, Venezuela a Brazílie.
Nadpoloviční část těchto dluhů představují střednědobé dluhy. Bolívie spolu s Venezuelou patří k daleko největším
příjemcům čínských úvěrů v rámci Latinské Ameriky.

BOB mil 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 102838 126758 148728 147518 139883

běžné příjmy 100960 124823 146171 132448 137054

kapitálové příjmy 1878 1935 2557 6958 2829

Celkové výdaje 127225 195410 221181 164686 193035

běžné výdaje 96246 108604 126626 117630 118420

kapitálové výdaje 30979 42815 47789 47056 74615

Saldo rozpočtu -24387 -68652 -72453 17168 -53152

zahraniční
financování
deficitu

7525 6100 15623 17621 22503

domácí
financování
deficitu

16862 62552 56829 60111 5877

Zdroj: Banco Central de Bolivia Pozn. jediné dostupné údaje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mil.

13927 17286 15123 13056 13056 9 317
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USD)

Zdroj: Banco Central de Boliva

V poměru k HDP má Bolívie slušné devizové rezervy v rámci Latinské Americe. Tyto rezervy vláda drží pro případ poklesu
cen plynu jakožto hlavní exportní suroviny a s ním spojeného menšího příjmu státní kasy a pro případ živelné katastrofy
jako jsou například rozsáhlé povodně. Pokles cen komodit na světových trzích se projevil snížením devizových rezerv již
v roce 2016 a v roce 2017 činil již jenom 9 317mil. USD.

Bolívie se na základě dostupných údajů jeví jako země se stabilním ekonomickým vývojem. Podle analýzy CEPAL
(Ekonomická komise OSN pro LA a Karibik) a MMF bude nadále růst HDP s tím, že meziroční nárůst HDP v roce 2017 činil
2,7%. Dluh 2016 (dostupný údaj) představoval 43,44% z HDP. HDP per capita činí pouze 1458,- USD. Inflace v roce 2017
dosáhla úrovně 5,1%.

V roce 2016 se zvýšil meziročně HDP v Bolívii o 3,6% a lze předpokládat průměrný růst HDP o 3,7% v letech 2017
– 2021.

Pro interní potřebu je vhodné konstatovat, že Bolívie patří do kategorie zemí, ve kterých je nutno předpokládat určitý
„povinný optimismus“ oficiálních zdrojů ohledně makroekonomických dat. Nicméně i růst o 3,7% podle nezávislých
zdrojů je údajem, který je pro Bolívii příznivý.

Pro potřeby českých exportérů je významná prognóza vývoje spotřeby v Bolívii. Nezávislé zdroje se shodují na tom, že
soukromá spotřeba by do roku 2021 měla růst průměrným tempem 3,7% za rok. Spotřeba veřejného sektoru by
měla růst ve stejném období v průměru o 3,6% ročně.

Nezaměstnanost - dle oficiálních zdrojů (Národní statistický úřad Bolívie) měla Bolívie v r. 2017 nejnižší nezaměstnanost
v rámci zemí LA, a to pouze 4,5%.

Zahraniční obchod Bolívie

Rok 2017 byl pro Bolívii nepříznivý v oblasti zahraničního obchodu. Export meziročně poklesl o 4,6% a import se
snížil o 3,6%.

Inflace

Bolívie patří regionálně k průměru, pokud jde o vývoj inflace. Nezávislé zdroje uvádějí inflaci na úrovni 4,0% v závěru
roku 2017 dosáhla 5,1%.

Na růstu inflace se v roce 2017 nejvíce podílel vývoj cen potravin, jejichž ceny se za rok zvýšily o 6,9%. Lze předpokládat
poměrně stabilní inflaci v dlouhodobější perspektivě, kdy by její průměr měl činit 4,9% v období 2018 – 2021.
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Vliv směnného kurzu národní měny

Bolivijská národní měna boliviano (BOB) je politickým rozhodnutím udržována na pevném směnném kurzu 6,91,-
BOB/USD. Podle nezávislých zdrojů tímto uměle fixovaným kurzem postupně bolivijská měna skrytě akumulovala
(podle oficiálního kurzu) nadhodnocení o 40% vůči USD od roku 2006 do konce roku 2017.

Fiskální politika

Fiskální deficit Bolívie v roce 2016 dosáhl 6,62% a v roce 2017 činil již 7,8% HDP. Jedná se o nejvyšší fiskální deficit
za posledních 10 let. Vláda uvádí, že deficit vzniká z důvodů snižování investic, nikoliv z důvodu zvýšení výdajů.

Současná úroveň fiskálního deficitu ani krátkodobá předpověď nejsou na úrovni, která by sama o sobě ohrožovala
bolivijskou ekonomiku. Zdroje uvádí, že pro stát by neměl činit problém ani deficit v rozpětí 10-12%. Na rok 2018 se
předpokládá deficit ve výši 8,3%.

Monetární politika

Politicky řízená měnová sazba bolivijské Centrální banky byla 7,36%. V r. 2017 byla průměrná úroková míra hlavních
bolivijských bank 7,9% (v letech 2006 – 2015 činil tento průměr úrokové míry 11,2 %). Depositní sazba v průměru v roce
2016 činila 1,4% (v letech 2006 – 2016 byl průměr 2,6%). V roce 2017 pokračovala bolivijská Centrální banka ve strategii
expanzivní monetární politiky a udržovala nadměrné množství oběživa a snadné úvěry zejména pro státní podniky.

Tato situace může být ovlivněna výše zmíněným směnným kurzem fixovaným na USD v poměru 6,91 BOB/USD.

Riziko týkající se bolivijského suverénního dluhu (dluh fiskálně suverénních zemí) bylo v roce 2017 klasifikováno na úrovni
B.

Bolivia: risk assessment

Sovereign risk Currency risk Banking sector
risk

Political risk Economic
structure risk

Country risk

December 2017 B BB B CCC B B

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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Výhled pro rok 2018

Bolivijskou ekonomiku táhne především export zemního plynu, který zajišťuje cca 50 % exportu. Tyto zisky pak slouží
k realizaci sociálních programů, které vláda prezidenta Moralese praktikuje. V souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami v roce 2019 byl zaznamenán růst ekonomiky s tím, že inflace činila pouze 2,71, posílila místní měna, zahraniční
dluh však bude narůstat neboť již nyní činí 7,8 HDP. Centrální banka však předpovídá na rok 2018 ekonomický růst 4,7%.
Počítá se i s vyššími příjmy do státního rozpočtu především z nafty, kde cena za barrel je 55USD.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Celkové příjmy 87990 102838 126758 148 728 145252

běžné příjmy 86737 100600 124823 146 171 140115

kapitálové příjmy 1253 1878 1935 2557 5136

Celkové výdaje 109958 127225 195410 221 181 167755

běžné výdaje 84702 96246 108604 126626 121098

kapitálové výdaje 25256 30979 42815 47 789 46657

Saldo rozpočtu -21968 -24387 -68652 -72453 -22503

zahraniční
financování
deficitu

14727 7527 6100 15623 16 620

domácí
financování
deficitu

7241 16862 62552 56829 5877

Zdroj: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia

Nárůst výdajů pro rok 2018 byl dán především předpokládanými výdaji v oblasti sociálních služeb (např. nárůst výdajů
v oblasti vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury). Pokles cen exportních suroviny (minerály, zemní plyn, ropa) pak má být
kompenzován investicemi do těchto odvětví, které mají navýšit celkovou produkci. Teprve čas potvrdí, nakolik ony
investice očekávané bolivijskou vládou dokázaly vyvážit pokles cen komodit na světových trzích.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Od roku 2015 rostlo zahraniční financování deficitu. Významnými bilaterálními věřiteli jsou Čína, Venezuela a Brazílie.
Nadpoloviční část těchto dluhů představují střednědobé dluhy. Bolívie spolu s Venezuelou patří k daleko největším
příjemcům čínských úvěrů v rámci Latinské Ameriky.

BOB mil 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 102838 126758 148728 147518 139883

běžné příjmy 100960 124823 146171 132448 137054

kapitálové příjmy 1878 1935 2557 6958 2829

Celkové výdaje 127225 195410 221181 164686 193035

běžné výdaje 96246 108604 126626 117630 118420

kapitálové výdaje 30979 42815 47789 47056 74615

Saldo rozpočtu -24387 -68652 -72453 17168 -53152

zahraniční
financování
deficitu

7525 6100 15623 17621 22503

domácí
financování
deficitu

16862 62552 56829 60111 5877

Zdroj: Banco Central de Bolivia Pozn. jediné dostupné údaje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mil.
USD)

13927 17286 15123 13056 13056 9 317

Zdroj: Banco Central de Boliva
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V poměru k HDP má Bolívie slušné devizové rezervy v rámci Latinské Americe. Tyto rezervy vláda drží pro případ poklesu
cen plynu jakožto hlavní exportní suroviny a s ním spojeného menšího příjmu státní kasy a pro případ živelné katastrofy
jako jsou například rozsáhlé povodně. Pokles cen komodit na světových trzích se projevil snížením devizových rezerv již
v roce 2016 a v roce 2017 činil již jenom 9 317mil. USD.

Bolívie se na základě dostupných údajů jeví jako země se stabilním ekonomickým vývojem. Podle analýzy CEPAL
(Ekonomická komise OSN pro LA a Karibik) a MMF bude nadále růst HDP s tím, že meziroční nárůst HDP v roce 2017 činil
2,7%. Dluh 2016 (dostupný údaj) představoval 43,44% z HDP. HDP per capita činí pouze 1458,- USD. Inflace v roce 2017
dosáhla úrovně 5,1%.

V roce 2016 se zvýšil meziročně HDP v Bolívii o 3,6% a lze předpokládat průměrný růst HDP o 3,7% v letech 2017
– 2021.

Pro interní potřebu je vhodné konstatovat, že Bolívie patří do kategorie zemí, ve kterých je nutno předpokládat určitý
„povinný optimismus“ oficiálních zdrojů ohledně makroekonomických dat. Nicméně i růst o 3,7% podle nezávislých
zdrojů je údajem, který je pro Bolívii příznivý.

Pro potřeby českých exportérů je významná prognóza vývoje spotřeby v Bolívii. Nezávislé zdroje se shodují na tom, že
soukromá spotřeba by do roku 2021 měla růst průměrným tempem 3,7% za rok. Spotřeba veřejného sektoru by
měla růst ve stejném období v průměru o 3,6% ročně.

Nezaměstnanost - dle oficiálních zdrojů (Národní statistický úřad Bolívie) měla Bolívie v r. 2017 nejnižší nezaměstnanost
v rámci zemí LA, a to pouze 4,5%.

Zahraniční obchod Bolívie

Rok 2017 byl pro Bolívii nepříznivý v oblasti zahraničního obchodu. Export meziročně poklesl o 4,6% a import se
snížil o 3,6%.

Inflace

Bolívie patří regionálně k průměru, pokud jde o vývoj inflace. Nezávislé zdroje uvádějí inflaci na úrovni 4,0% v závěru
roku 2017 dosáhla 5,1%.

Na růstu inflace se v roce 2017 nejvíce podílel vývoj cen potravin, jejichž ceny se za rok zvýšily o 6,9%. Lze předpokládat
poměrně stabilní inflaci v dlouhodobější perspektivě, kdy by její průměr měl činit 4,9% v období 2018 – 2021.

Vliv směnného kurzu národní měny

Bolivijská národní měna boliviano (BOB) je politickým rozhodnutím udržována na pevném směnném kurzu 6,91,-
BOB/USD. Podle nezávislých zdrojů tímto uměle fixovaným kurzem postupně bolivijská měna skrytě akumulovala
(podle oficiálního kurzu) nadhodnocení o 40% vůči USD od roku 2006 do konce roku 2017.

Fiskální politika
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Fiskální deficit Bolívie v roce 2016 dosáhl 6,62% a v roce 2017 činil již 7,8% HDP. Jedná se o nejvyšší fiskální deficit
za posledních 10 let. Vláda uvádí, že deficit vzniká z důvodů snižování investic, nikoliv z důvodu zvýšení výdajů.

Současná úroveň fiskálního deficitu ani krátkodobá předpověď nejsou na úrovni, která by sama o sobě ohrožovala
bolivijskou ekonomiku. Zdroje uvádí, že pro stát by neměl činit problém ani deficit v rozpětí 10-12%. Na rok 2018 se
předpokládá deficit ve výši 8,3%.

Monetární politika

Politicky řízená měnová sazba bolivijské Centrální banky byla 7,36%. V r. 2017 byla průměrná úroková míra hlavních
bolivijských bank 7,9% (v letech 2006 – 2015 činil tento průměr úrokové míry 11,2 %). Depositní sazba v průměru v roce
2016 činila 1,4% (v letech 2006 – 2016 byl průměr 2,6%). V roce 2017 pokračovala bolivijská Centrální banka ve strategii
expanzivní monetární politiky a udržovala nadměrné množství oběživa a snadné úvěry zejména pro státní podniky.

Tato situace může být ovlivněna výše zmíněným směnným kurzem fixovaným na USD v poměru 6,91 BOB/USD.

Riziko týkající se bolivijského suverénního dluhu (dluh fiskálně suverénních zemí) bylo v roce 2017 klasifikováno na úrovni
B.

Bolivia: risk assessment

Sovereign risk Currency risk Banking sector
risk

Political risk Economic
structure risk

Country risk

December 2017 B BB B CCC B B

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bolivijský bankovní systém tvoří Centrální banka - Banco Central de Bolivia a 11 soukromých bank. Největší bankou v zemi
je Banco Santa Cruz, která je součástí španělské skupiny Santander, následuje Banco Nacional de Bolivia, Banco de
Crédito, Banco Industrial, Banco Unión a další. Základ bankovního systému tvoří bankovní zákon č. 1488 z roku 1993. V
roce 1995 byl redefinován bankovní dozor, který byl převeden pod kontrolu jediné instituce – Úřadu pro dohled nad
finančním sektorem (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, www.asfi.gob.bo). Reformou, která stále
čeká na své uskutečnění, je zavedení systému pojištění vkladů. Přijat naopak byl nový burzovní a pojišťovací zákon,
zvýšeny byly povinné minimální rezervy a byl zřízen tzv. likvidní fond, odstraněny byly také poslední překážky účasti
zahraničních bank v bolivijském bankovním sektoru. V roce 2007 byla vytvořena nová státní finanční instituce Banco de
Desarrollo Productivo (BDP) s cílem zabezpečit drobným firmám a podnikatelům přístup k úvěrům.
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Podle nové ústavy z roku 2009 spadá monetární politika státu do kompetence ministerstva hospodářství a financí ve
spolupráci s centrální bankou. Vláda prezidenta E. Moralese rovněž oznámila odhodlání pustit se do důchodové reformy,
nicméně zatím byla její realizace odložena.

Všeobecně je bankovní sektor vedle telekomunikací a důlního průmyslu stále atraktivní pro zahraniční investice.

Seznam hlavních bank:

• Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo
• Banco Mercantil Santa Cruz www.bmsc.com.bo
• Banco de Crédito www.bcp.com.bo
• Banco Industrial (BISA) www.bisa.com
• Banco Unión www.bancounion.com.bo
• Banco Económico www.baneco.com.bo
• Banco Ganadero www.bg.com.bo
• Banco Los Andes Pro Credit www.losandesprocredit.com.bo
• Banco FIE www.bancofie.com.bo
• Banco de Desarrollo Productivo www.bdp.com.bo
• Banco Nacional de Bolivia www.bnb.com.bo
• Banco Sol www.bancosol.com.boSeznam hlavních pojišťoven:
• Sektor pojišťovnictví se skládá z 11 pojišťoven. Pojistné na osobu je jedno z nejnižších v Latinské Americe. Sektor

jako celek je v dobré kondici a nepředpokládá se žádný výrazný výkyv.
• Alianza, Compañía de Seguros S.A. www2.alianza.com.bo
• BISA Seguros y Reaseguros S.A. www.bisaseguros.com
• La Bolivian Ciacruz de Seguros S.A. www.lbc.bo/default.aspx
• Seguros Illimani S.A. www.segurosillimani.com.bo
• Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. www.fortalezaseguros.com.bo/grupo_fortaleza.php
• Latina Seguros Patrimoniales S.A. www.latina-seguros.com.bo
• Bupa Insurance S.A. www.bupasalud.com/contactenos
• Crediseguro S.A. www.bcp.com.bo/seguros.asp
• Seguros Provida S.A. www.segurosprovida.com.bo
• La Vitalica Seguros y Reaseguros de Vida S.A. http://webdemolv.comDaňový systém Bolívie je založen na poměrně

malém počtu daní, přičemž většina z nich zatěžuje spotřebu. Systém je vcelku jednoduchý, existuje pouze mnoho
výjimek. Hlavní normativní rámec představuje zákon č. 843 z roku 1986, který vymezuje podmínky pro aplikaci
jednotlivých typů daní. Mezi nejdůležitější patří kromě daně z příjmu (13 %) dalších 5 daňových položek (představují
95 % daňových příjmů):

• 1.7. Daňový systém
• daň z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA): 13 %
• speciální daň z ropných produktů (Impuesto Especial a los Hidrocarburos, IEHD): 32 %
• daň ze zisku podniků (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, IUE): 25 %
• daň z obratu (Impuesto a las Transacciones, IT): 3 %
• specifická spotřební daň (Impuesto de Consumo Específico, ICE): selektivně
• Další:
• tabákové výrobky: 50 %
• automobily: 18 %
• alkohol: 0,22 až 7,32 BOB na 1 litr pro pivo, víno atd.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Výhled pro rok 2018

Bolivijskou ekonomiku táhne především export zemního plynu, který zajišťuje cca 50 % exportu. Tyto zisky pak slouží
k realizaci sociálních programů, které vláda prezidenta Moralese praktikuje. V souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami v roce 2019 byl zaznamenán růst ekonomiky s tím, že inflace činila pouze 2,71, posílila místní měna, zahraniční
dluh však bude narůstat neboť již nyní činí 7,8 HDP. Centrální banka však předpovídá na rok 2018 ekonomický růst 4,7%.
Počítá se i s vyššími příjmy do státního rozpočtu především z nafty, kde cena za barrel je 55USD.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Celkové příjmy 87990 102838 126758 148 728 145252

běžné příjmy 86737 100600 124823 146 171 140115

kapitálové příjmy 1253 1878 1935 2557 5136

Celkové výdaje 109958 127225 195410 221 181 167755

běžné výdaje 84702 96246 108604 126626 121098

kapitálové výdaje 25256 30979 42815 47 789 46657

Saldo rozpočtu -21968 -24387 -68652 -72453 -22503

zahraniční
financování
deficitu

14727 7527 6100 15623 16 620

domácí
financování
deficitu

7241 16862 62552 56829 5877

Zdroj: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia

Nárůst výdajů pro rok 2018 byl dán především předpokládanými výdaji v oblasti sociálních služeb (např. nárůst výdajů
v oblasti vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury). Pokles cen exportních suroviny (minerály, zemní plyn, ropa) pak má být
kompenzován investicemi do těchto odvětví, které mají navýšit celkovou produkci. Teprve čas potvrdí, nakolik ony
investice očekávané bolivijskou vládou dokázaly vyvážit pokles cen komodit na světových trzích.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Od roku 2015 rostlo zahraniční financování deficitu. Významnými bilaterálními věřiteli jsou Čína, Venezuela a Brazílie.
Nadpoloviční část těchto dluhů představují střednědobé dluhy. Bolívie spolu s Venezuelou patří k daleko největším
příjemcům čínských úvěrů v rámci Latinské Ameriky.

BOB mil 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 102838 126758 148728 147518 139883

běžné příjmy 100960 124823 146171 132448 137054

kapitálové příjmy 1878 1935 2557 6958 2829

Celkové výdaje 127225 195410 221181 164686 193035

běžné výdaje 96246 108604 126626 117630 118420

kapitálové výdaje 30979 42815 47789 47056 74615

Saldo rozpočtu -24387 -68652 -72453 17168 -53152

zahraniční
financování
deficitu

7525 6100 15623 17621 22503

domácí
financování
deficitu

16862 62552 56829 60111 5877

Zdroj: Banco Central de Bolivia Pozn. jediné dostupné údaje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mil.
USD)

13927 17286 15123 13056 13056 9 317

Zdroj: Banco Central de Boliva
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V poměru k HDP má Bolívie slušné devizové rezervy v rámci Latinské Americe. Tyto rezervy vláda drží pro případ poklesu
cen plynu jakožto hlavní exportní suroviny a s ním spojeného menšího příjmu státní kasy a pro případ živelné katastrofy
jako jsou například rozsáhlé povodně. Pokles cen komodit na světových trzích se projevil snížením devizových rezerv již
v roce 2016 a v roce 2017 činil již jenom 9 317mil. USD.

Bolívie se na základě dostupných údajů jeví jako země se stabilním ekonomickým vývojem. Podle analýzy CEPAL
(Ekonomická komise OSN pro LA a Karibik) a MMF bude nadále růst HDP s tím, že meziroční nárůst HDP v roce 2017 činil
2,7%. Dluh 2016 (dostupný údaj) představoval 43,44% z HDP. HDP per capita činí pouze 1458,- USD. Inflace v roce 2017
dosáhla úrovně 5,1%.

V roce 2016 se zvýšil meziročně HDP v Bolívii o 3,6% a lze předpokládat průměrný růst HDP o 3,7% v letech 2017
– 2021.

Pro interní potřebu je vhodné konstatovat, že Bolívie patří do kategorie zemí, ve kterých je nutno předpokládat určitý
„povinný optimismus“ oficiálních zdrojů ohledně makroekonomických dat. Nicméně i růst o 3,7% podle nezávislých
zdrojů je údajem, který je pro Bolívii příznivý.

Pro potřeby českých exportérů je významná prognóza vývoje spotřeby v Bolívii. Nezávislé zdroje se shodují na tom, že
soukromá spotřeba by do roku 2021 měla růst průměrným tempem 3,7% za rok. Spotřeba veřejného sektoru by
měla růst ve stejném období v průměru o 3,6% ročně.

Nezaměstnanost - dle oficiálních zdrojů (Národní statistický úřad Bolívie) měla Bolívie v r. 2017 nejnižší nezaměstnanost
v rámci zemí LA, a to pouze 4,5%.

Zahraniční obchod Bolívie

Rok 2017 byl pro Bolívii nepříznivý v oblasti zahraničního obchodu. Export meziročně poklesl o 4,6% a import se
snížil o 3,6%.

Inflace

Bolívie patří regionálně k průměru, pokud jde o vývoj inflace. Nezávislé zdroje uvádějí inflaci na úrovni 4,0% v závěru
roku 2017 dosáhla 5,1%.

Na růstu inflace se v roce 2017 nejvíce podílel vývoj cen potravin, jejichž ceny se za rok zvýšily o 6,9%. Lze předpokládat
poměrně stabilní inflaci v dlouhodobější perspektivě, kdy by její průměr měl činit 4,9% v období 2018 – 2021.

Vliv směnného kurzu národní měny

Bolivijská národní měna boliviano (BOB) je politickým rozhodnutím udržována na pevném směnném kurzu 6,91,-
BOB/USD. Podle nezávislých zdrojů tímto uměle fixovaným kurzem postupně bolivijská měna skrytě akumulovala
(podle oficiálního kurzu) nadhodnocení o 40% vůči USD od roku 2006 do konce roku 2017.

Fiskální politika
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Fiskální deficit Bolívie v roce 2016 dosáhl 6,62% a v roce 2017 činil již 7,8% HDP. Jedná se o nejvyšší fiskální deficit
za posledních 10 let. Vláda uvádí, že deficit vzniká z důvodů snižování investic, nikoliv z důvodu zvýšení výdajů.

Současná úroveň fiskálního deficitu ani krátkodobá předpověď nejsou na úrovni, která by sama o sobě ohrožovala
bolivijskou ekonomiku. Zdroje uvádí, že pro stát by neměl činit problém ani deficit v rozpětí 10-12%. Na rok 2018 se
předpokládá deficit ve výši 8,3%.

Monetární politika

Politicky řízená měnová sazba bolivijské Centrální banky byla 7,36%. V r. 2017 byla průměrná úroková míra hlavních
bolivijských bank 7,9% (v letech 2006 – 2015 činil tento průměr úrokové míry 11,2 %). Depositní sazba v průměru v roce
2016 činila 1,4% (v letech 2006 – 2016 byl průměr 2,6%). V roce 2017 pokračovala bolivijská Centrální banka ve strategii
expanzivní monetární politiky a udržovala nadměrné množství oběživa a snadné úvěry zejména pro státní podniky.

Tato situace může být ovlivněna výše zmíněným směnným kurzem fixovaným na USD v poměru 6,91 BOB/USD.

Riziko týkající se bolivijského suverénního dluhu (dluh fiskálně suverénních zemí) bylo v roce 2017 klasifikováno na úrovni
B.

Bolivia: risk assessment

Sovereign risk Currency risk Banking sector
risk

Political risk Economic
structure risk

Country risk

December 2017 B BB B CCC B B

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bolivijský bankovní systém tvoří Centrální banka - Banco Central de Bolivia a 11 soukromých bank. Největší bankou v zemi
je Banco Santa Cruz, která je součástí španělské skupiny Santander, následuje Banco Nacional de Bolivia, Banco de
Crédito, Banco Industrial, Banco Unión a další. Základ bankovního systému tvoří bankovní zákon č. 1488 z roku 1993. V
roce 1995 byl redefinován bankovní dozor, který byl převeden pod kontrolu jediné instituce – Úřadu pro dohled nad
finančním sektorem (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, www.asfi.gob.bo). Reformou, která stále
čeká na své uskutečnění, je zavedení systému pojištění vkladů. Přijat naopak byl nový burzovní a pojišťovací zákon,
zvýšeny byly povinné minimální rezervy a byl zřízen tzv. likvidní fond, odstraněny byly také poslední překážky účasti
zahraničních bank v bolivijském bankovním sektoru. V roce 2007 byla vytvořena nová státní finanční instituce Banco de
Desarrollo Productivo (BDP) s cílem zabezpečit drobným firmám a podnikatelům přístup k úvěrům.
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Podle nové ústavy z roku 2009 spadá monetární politika státu do kompetence ministerstva hospodářství a financí ve
spolupráci s centrální bankou. Vláda prezidenta E. Moralese rovněž oznámila odhodlání pustit se do důchodové reformy,
nicméně zatím byla její realizace odložena.

Všeobecně je bankovní sektor vedle telekomunikací a důlního průmyslu stále atraktivní pro zahraniční investice.

Seznam hlavních bank:

• Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo
• Banco Mercantil Santa Cruz www.bmsc.com.bo
• Banco de Crédito www.bcp.com.bo
• Banco Industrial (BISA) www.bisa.com
• Banco Unión www.bancounion.com.bo
• Banco Económico www.baneco.com.bo
• Banco Ganadero www.bg.com.bo
• Banco Los Andes Pro Credit www.losandesprocredit.com.bo
• Banco FIE www.bancofie.com.bo
• Banco de Desarrollo Productivo www.bdp.com.bo
• Banco Nacional de Bolivia www.bnb.com.bo
• Banco Sol www.bancosol.com.boSeznam hlavních pojišťoven:
• Sektor pojišťovnictví se skládá z 11 pojišťoven. Pojistné na osobu je jedno z nejnižších v Latinské Americe. Sektor

jako celek je v dobré kondici a nepředpokládá se žádný výrazný výkyv.
• Alianza, Compañía de Seguros S.A. www2.alianza.com.bo
• BISA Seguros y Reaseguros S.A. www.bisaseguros.com
• La Bolivian Ciacruz de Seguros S.A. www.lbc.bo/default.aspx
• Seguros Illimani S.A. www.segurosillimani.com.bo
• Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. www.fortalezaseguros.com.bo/grupo_fortaleza.php
• Latina Seguros Patrimoniales S.A. www.latina-seguros.com.bo
• Bupa Insurance S.A. www.bupasalud.com/contactenos
• Crediseguro S.A. www.bcp.com.bo/seguros.asp
• Seguros Provida S.A. www.segurosprovida.com.bo
• La Vitalica Seguros y Reaseguros de Vida S.A. http://webdemolv.comDaňový systém Bolívie je založen na poměrně

malém počtu daní, přičemž většina z nich zatěžuje spotřebu. Systém je vcelku jednoduchý, existuje pouze mnoho
výjimek. Hlavní normativní rámec představuje zákon č. 843 z roku 1986, který vymezuje podmínky pro aplikaci
jednotlivých typů daní. Mezi nejdůležitější patří kromě daně z příjmu (13 %) dalších 5 daňových položek (představují
95 % daňových příjmů):

• 1.7. Daňový systém
• daň z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA): 13 %
• speciální daň z ropných produktů (Impuesto Especial a los Hidrocarburos, IEHD): 32 %
• daň ze zisku podniků (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, IUE): 25 %
• daň z obratu (Impuesto a las Transacciones, IT): 3 %
• specifická spotřební daň (Impuesto de Consumo Específico, ICE): selektivně
• Další:
• tabákové výrobky: 50 %
• automobily: 18 %
• alkohol: 0,22 až 7,32 BOB na 1 litr pro pivo, víno atd.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Výhled pro rok 2018

Bolivijskou ekonomiku táhne především export zemního plynu, který zajišťuje cca 50 % exportu. Tyto zisky pak slouží
k realizaci sociálních programů, které vláda prezidenta Moralese praktikuje. V souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami v roce 2019 byl zaznamenán růst ekonomiky s tím, že inflace činila pouze 2,71, posílila místní měna, zahraniční
dluh však bude narůstat neboť již nyní činí 7,8 HDP. Centrální banka však předpovídá na rok 2018 ekonomický růst 4,7%.
Počítá se i s vyššími příjmy do státního rozpočtu především z nafty, kde cena za barrel je 55USD.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Celkové příjmy 87990 102838 126758 148 728 145252

běžné příjmy 86737 100600 124823 146 171 140115

kapitálové příjmy 1253 1878 1935 2557 5136

Celkové výdaje 109958 127225 195410 221 181 167755

běžné výdaje 84702 96246 108604 126626 121098

kapitálové výdaje 25256 30979 42815 47 789 46657

Saldo rozpočtu -21968 -24387 -68652 -72453 -22503

zahraniční
financování
deficitu

14727 7527 6100 15623 16 620

domácí
financování
deficitu

7241 16862 62552 56829 5877

Zdroj: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia

Nárůst výdajů pro rok 2018 byl dán především předpokládanými výdaji v oblasti sociálních služeb (např. nárůst výdajů
v oblasti vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury). Pokles cen exportních suroviny (minerály, zemní plyn, ropa) pak má být
kompenzován investicemi do těchto odvětví, které mají navýšit celkovou produkci. Teprve čas potvrdí, nakolik ony
investice očekávané bolivijskou vládou dokázaly vyvážit pokles cen komodit na světových trzích.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Od roku 2015 rostlo zahraniční financování deficitu. Významnými bilaterálními věřiteli jsou Čína, Venezuela a Brazílie.
Nadpoloviční část těchto dluhů představují střednědobé dluhy. Bolívie spolu s Venezuelou patří k daleko největším
příjemcům čínských úvěrů v rámci Latinské Ameriky.

BOB mil 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 102838 126758 148728 147518 139883

běžné příjmy 100960 124823 146171 132448 137054

kapitálové příjmy 1878 1935 2557 6958 2829

Celkové výdaje 127225 195410 221181 164686 193035

běžné výdaje 96246 108604 126626 117630 118420

kapitálové výdaje 30979 42815 47789 47056 74615

Saldo rozpočtu -24387 -68652 -72453 17168 -53152

zahraniční
financování
deficitu

7525 6100 15623 17621 22503

domácí
financování
deficitu

16862 62552 56829 60111 5877

Zdroj: Banco Central de Bolivia Pozn. jediné dostupné údaje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mil.
USD)

13927 17286 15123 13056 13056 9 317

Zdroj: Banco Central de Boliva
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V poměru k HDP má Bolívie slušné devizové rezervy v rámci Latinské Americe. Tyto rezervy vláda drží pro případ poklesu
cen plynu jakožto hlavní exportní suroviny a s ním spojeného menšího příjmu státní kasy a pro případ živelné katastrofy
jako jsou například rozsáhlé povodně. Pokles cen komodit na světových trzích se projevil snížením devizových rezerv již
v roce 2016 a v roce 2017 činil již jenom 9 317mil. USD.

Bolívie se na základě dostupných údajů jeví jako země se stabilním ekonomickým vývojem. Podle analýzy CEPAL
(Ekonomická komise OSN pro LA a Karibik) a MMF bude nadále růst HDP s tím, že meziroční nárůst HDP v roce 2017 činil
2,7%. Dluh 2016 (dostupný údaj) představoval 43,44% z HDP. HDP per capita činí pouze 1458,- USD. Inflace v roce 2017
dosáhla úrovně 5,1%.

V roce 2016 se zvýšil meziročně HDP v Bolívii o 3,6% a lze předpokládat průměrný růst HDP o 3,7% v letech 2017
– 2021.

Pro interní potřebu je vhodné konstatovat, že Bolívie patří do kategorie zemí, ve kterých je nutno předpokládat určitý
„povinný optimismus“ oficiálních zdrojů ohledně makroekonomických dat. Nicméně i růst o 3,7% podle nezávislých
zdrojů je údajem, který je pro Bolívii příznivý.

Pro potřeby českých exportérů je významná prognóza vývoje spotřeby v Bolívii. Nezávislé zdroje se shodují na tom, že
soukromá spotřeba by do roku 2021 měla růst průměrným tempem 3,7% za rok. Spotřeba veřejného sektoru by
měla růst ve stejném období v průměru o 3,6% ročně.

Nezaměstnanost - dle oficiálních zdrojů (Národní statistický úřad Bolívie) měla Bolívie v r. 2017 nejnižší nezaměstnanost
v rámci zemí LA, a to pouze 4,5%.

Zahraniční obchod Bolívie

Rok 2017 byl pro Bolívii nepříznivý v oblasti zahraničního obchodu. Export meziročně poklesl o 4,6% a import se
snížil o 3,6%.

Inflace

Bolívie patří regionálně k průměru, pokud jde o vývoj inflace. Nezávislé zdroje uvádějí inflaci na úrovni 4,0% v závěru
roku 2017 dosáhla 5,1%.

Na růstu inflace se v roce 2017 nejvíce podílel vývoj cen potravin, jejichž ceny se za rok zvýšily o 6,9%. Lze předpokládat
poměrně stabilní inflaci v dlouhodobější perspektivě, kdy by její průměr měl činit 4,9% v období 2018 – 2021.

Vliv směnného kurzu národní měny

Bolivijská národní měna boliviano (BOB) je politickým rozhodnutím udržována na pevném směnném kurzu 6,91,-
BOB/USD. Podle nezávislých zdrojů tímto uměle fixovaným kurzem postupně bolivijská měna skrytě akumulovala
(podle oficiálního kurzu) nadhodnocení o 40% vůči USD od roku 2006 do konce roku 2017.

Fiskální politika
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Fiskální deficit Bolívie v roce 2016 dosáhl 6,62% a v roce 2017 činil již 7,8% HDP. Jedná se o nejvyšší fiskální deficit
za posledních 10 let. Vláda uvádí, že deficit vzniká z důvodů snižování investic, nikoliv z důvodu zvýšení výdajů.

Současná úroveň fiskálního deficitu ani krátkodobá předpověď nejsou na úrovni, která by sama o sobě ohrožovala
bolivijskou ekonomiku. Zdroje uvádí, že pro stát by neměl činit problém ani deficit v rozpětí 10-12%. Na rok 2018 se
předpokládá deficit ve výši 8,3%.

Monetární politika

Politicky řízená měnová sazba bolivijské Centrální banky byla 7,36%. V r. 2017 byla průměrná úroková míra hlavních
bolivijských bank 7,9% (v letech 2006 – 2015 činil tento průměr úrokové míry 11,2 %). Depositní sazba v průměru v roce
2016 činila 1,4% (v letech 2006 – 2016 byl průměr 2,6%). V roce 2017 pokračovala bolivijská Centrální banka ve strategii
expanzivní monetární politiky a udržovala nadměrné množství oběživa a snadné úvěry zejména pro státní podniky.

Tato situace může být ovlivněna výše zmíněným směnným kurzem fixovaným na USD v poměru 6,91 BOB/USD.

Riziko týkající se bolivijského suverénního dluhu (dluh fiskálně suverénních zemí) bylo v roce 2017 klasifikováno na úrovni
B.

Bolivia: risk assessment

Sovereign risk Currency risk Banking sector
risk

Political risk Economic
structure risk

Country risk

December 2017 B BB B CCC B B

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bolivijský bankovní systém tvoří Centrální banka - Banco Central de Bolivia a 11 soukromých bank. Největší bankou v zemi
je Banco Santa Cruz, která je součástí španělské skupiny Santander, následuje Banco Nacional de Bolivia, Banco de
Crédito, Banco Industrial, Banco Unión a další. Základ bankovního systému tvoří bankovní zákon č. 1488 z roku 1993. V
roce 1995 byl redefinován bankovní dozor, který byl převeden pod kontrolu jediné instituce – Úřadu pro dohled nad
finančním sektorem (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, www.asfi.gob.bo). Reformou, která stále
čeká na své uskutečnění, je zavedení systému pojištění vkladů. Přijat naopak byl nový burzovní a pojišťovací zákon,
zvýšeny byly povinné minimální rezervy a byl zřízen tzv. likvidní fond, odstraněny byly také poslední překážky účasti
zahraničních bank v bolivijském bankovním sektoru. V roce 2007 byla vytvořena nová státní finanční instituce Banco de
Desarrollo Productivo (BDP) s cílem zabezpečit drobným firmám a podnikatelům přístup k úvěrům.
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Podle nové ústavy z roku 2009 spadá monetární politika státu do kompetence ministerstva hospodářství a financí ve
spolupráci s centrální bankou. Vláda prezidenta E. Moralese rovněž oznámila odhodlání pustit se do důchodové reformy,
nicméně zatím byla její realizace odložena.

Všeobecně je bankovní sektor vedle telekomunikací a důlního průmyslu stále atraktivní pro zahraniční investice.

Seznam hlavních bank:

• Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo
• Banco Mercantil Santa Cruz www.bmsc.com.bo
• Banco de Crédito www.bcp.com.bo
• Banco Industrial (BISA) www.bisa.com
• Banco Unión www.bancounion.com.bo
• Banco Económico www.baneco.com.bo
• Banco Ganadero www.bg.com.bo
• Banco Los Andes Pro Credit www.losandesprocredit.com.bo
• Banco FIE www.bancofie.com.bo
• Banco de Desarrollo Productivo www.bdp.com.bo
• Banco Nacional de Bolivia www.bnb.com.bo
• Banco Sol www.bancosol.com.boSeznam hlavních pojišťoven:
• Sektor pojišťovnictví se skládá z 11 pojišťoven. Pojistné na osobu je jedno z nejnižších v Latinské Americe. Sektor

jako celek je v dobré kondici a nepředpokládá se žádný výrazný výkyv.
• Alianza, Compañía de Seguros S.A. www2.alianza.com.bo
• BISA Seguros y Reaseguros S.A. www.bisaseguros.com
• La Bolivian Ciacruz de Seguros S.A. www.lbc.bo/default.aspx
• Seguros Illimani S.A. www.segurosillimani.com.bo
• Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. www.fortalezaseguros.com.bo/grupo_fortaleza.php
• Latina Seguros Patrimoniales S.A. www.latina-seguros.com.bo
• Bupa Insurance S.A. www.bupasalud.com/contactenos
• Crediseguro S.A. www.bcp.com.bo/seguros.asp
• Seguros Provida S.A. www.segurosprovida.com.bo
• La Vitalica Seguros y Reaseguros de Vida S.A. http://webdemolv.comDaňový systém Bolívie je založen na poměrně

malém počtu daní, přičemž většina z nich zatěžuje spotřebu. Systém je vcelku jednoduchý, existuje pouze mnoho
výjimek. Hlavní normativní rámec představuje zákon č. 843 z roku 1986, který vymezuje podmínky pro aplikaci
jednotlivých typů daní. Mezi nejdůležitější patří kromě daně z příjmu (13 %) dalších 5 daňových položek (představují
95 % daňových příjmů):

• 1.7. Daňový systém
• daň z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA): 13 %
• speciální daň z ropných produktů (Impuesto Especial a los Hidrocarburos, IEHD): 32 %
• daň ze zisku podniků (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, IUE): 25 %
• daň z obratu (Impuesto a las Transacciones, IT): 3 %
• specifická spotřební daň (Impuesto de Consumo Específico, ICE): selektivně
• Další:
• tabákové výrobky: 50 %
• automobily: 18 %
• alkohol: 0,22 až 7,32 BOB na 1 litr pro pivo, víno atd.

1.7 Daňový systém
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.7. Daňový systém

Daňový systém Bolívie je založen na poměrně malém počtu daní, přičemž většina z nich zatěžuje spotřebu. Systém je
vcelku jednoduchý, existuje pouze mnoho výjimek. Hlavní normativní rámec představuje zákon č. 843 z roku 1986, který
vymezuje podmínky pro aplikaci jednotlivých typů daní. Mezi nejdůležitější patří kromě daně z příjmu (13 %) dalších 5
daňových položek (představují 95 % daňových příjmů):

• daň z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA): 13 %
• speciální daň z ropných produktů (Impuesto Especial a los Hidrocarburos, IEHD): 32 %
• daň ze zisku podniků (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, IUE): 25 %
• daň z obratu (Impuesto a las Transacciones, IT): 3 %
• specifická spotřební daň (Impuesto de Consumo Específico, ICE): selektivně
• Další:
• tabákové výrobky: 50 %
• automobily: 18 %
• alkohol: 0,22 až 7,32 BOB na 1 litr pro pivo, víno atd.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bolívie

34/64 http://www.businessinfo.cz/bolivie © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/bolivie


2. Zahraniční obchod a investice
• Zahraniční obchod a investice
1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2. Teritoriální struktura – postavení k EU
3. Komoditní struktura
4. Zóna volného obchodu
5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
•Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 12208 12856 10630 7082 7986

Dovoz 9346 10486 11470 8427 9288

Obrat 21554 23342 22100 15509 17274

Saldo 2862 2370 -840 -1345 -1302

Údaje v mil. USDZdroj: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (zpráva za rok 2017)

Od roku 2009, kdy bolívijský export zažil poslední velký propad, byl zaznamenáván kontinuální narůst jak celkového
objemu obchodní výměny, tak především bolivijského exportu. Rok 2014 pak znamenal rekord jak v dovozu, tak ve
vývozu. Rok 2015 přinesl výsledek, který do značné míry předpokládali nezávislí ekonomičtí analytici. V Bolívii se začal
zvýšenou měrou projevovat nedostatek nezávislosti a kvality politických institucí, či spíše se tento akumulovaný deficit
kvality a důvěryhodnosti institucí více promítl do stavu ekonomiky a obchodu. Bylo nutno uspokojit vnitřní spotřebu, což
se projevilo nárůstem importu v roce 2015. Nepříznivé saldo zahraničního obchodu se opakovalo v roce 2016. Export
meziročně poklesl o 12,3% a import se snížil o 14%. V roce 2017 bolivijský export nedokázal doprovázet nárůst importu a
tak opětovně zaznamenal již v pořadí třetí deficit v historii země.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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Hlavními obchodními partnery jsou země uskupení MERCOSUR, z nichž největší (a to i celkově) je sousední Brazílie, pro
kterou Bolívie představuje zdroj základních surovin. Tři největší exportní země (Brazílie, Argentina, USA, Jižní Korea, Indie)
představují nadpoloviční většinu celkového bolivijského exportu, tři největší importní země (Brazílie, Čína, USA) pak
představují téměř polovinu celkového bolivijského importu.

Z jednotlivých departamentů pak největší podíl exportu připadá na Tariju (36 %; export spojen s těžbou zemního plynu) a
importu na Santa Cruz (46 %; průmyslové centrum Bolívie). Největší negativní saldo zahraničního obchodu má Bolívie za
rok 2017 s Čínou a s Peru.

EU podle dostupných údajů vyvezla do Bolívie v roce 2016 zboží za 896,7 mil. USD a importovala za 761,8 mil.USD. Podíl
obchodu Bolívie s EU se zvýčil z 8,4% v roce 2015 na 10,6% v roce 2016.

Dlouhodobě nejvýznamnějším exportem pro Bolívii jsou nerosty, suroviny a zemní plyn. V roce 2016 byl export ovlivněn
poklesem vývozu těchto surovin. V roce 2017 i přes 10% zvýšení exportu a zvýšení cen surovin skončil zahraniční obchod
Bolívie opět v deficitu.

Vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám v roce 2019, lze předpokládat opatrnost zahraničních investorů.

2.3 Komoditní struktura

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní surovinou je zemní plyn, který je odebírán především Brazílií a Argentinou. Další důležité exportní položky
pak představují minerály (především zlato a zinek). Ze zemědělských produktů pak dominuje sója a produkty z ní.
Bolivijská ekonomika tudíž závisí na cenách základních surovin na světových trzích. Tato závislost pak s sebou nese značná
rizika v případě propadu cen těchto komodit.

V importu převládají produkty s vyšší přidanou hodnotou. Především se pak jedná o motorová vozidla a stroje. Dále jsou
importována paliva a výrobky chemického průmyslu. U paliv se jedná především o dovoz z Argentiny, která je sama
jedním z hlavních dovozců surové bolivijské ropy. Vláda prezidenta Moralese představila plán modernizace a zvýšení
kapacit v ropném průmyslu s cílem dosáhnout v roce 2016 soběstačnosti v produkci paliv, což dle údajů z roku 2017
nebylo dosaženo.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bolivijský stát vytvořil volné průmyslové a obchodní zóny s cílem umožnit příliv kapitálu a zboží, které je po zpracování
určeno k reexportu. Během tohoto procesu je v důsledku působení místního faktoru zvýšena hodnota zpracovávaných
produktů.

Právní rámec pro vznik volných zón stanovuje Zákon č. 22410 „O režimu v průmyslových, obchodních, skladovacích a
překládacích volných zónách“. Instituce, která řídí jejich zakládání, kontroluje činnost a dodržování právních norem, je
Národní rada pro zóny volného obchodu (CONZOF).
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V současné době existuje v Bolívii přibližně 13 volných průmyslových a obchodních zón, z nich nejdůležitější jsou
následující zóny: GIT v La Pazu (El Alto) a v Santa Cruz, ZOFRACO v Cochabambě, Volná zóna přístavu Aguirre, ZOFRO v
Oruru a ZOFRADESA v Desaguaderu.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

PZI 2030 2122 1339 1084 270/ I/IV

Údaje jsou v mil. USD

V roce 2015 poklesly přímé zahraniční investice do Bolívie o 36,3 % a v roce 2016 činil jejich objem pouze 0,5%HDP.

PZI do oblasti průmyslu poklesly o 34,1 %. Do oblasti obchodu přiteklo dokonce o 42,3 % méně investicí. Jediným
sektorem, který neztratil zahraniční investice, byl důlní průmysl, který získal v roce 2016 ze zahraniční o 26,8 % PZI.

V roce 2016 příliv investic činil 410mil. USD a v prvním čtvrtletí 2017 (dostupné údaje) představovaly přímé zahraniční
investice pouze 270mil. ISD

Největší zahraniční investoři jsou Brazílie, Mexiko a Kolumbie. Každým rokem se však registruje méně zahraničních firem
v roce 2016 se zaregistrovalo 106 a v roce 2017 jen 90 zahraničních firem.

Důvodem poklesu PZI do Bolívie je především klesající důvěryhodnost vlády prezidenta E. Moralese a nedůvěra v kvalitu a
stabilitu politických institucí v Bolívii.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima je v Bolívii v procesu transformace. Regulaci investiční činnosti zajišťuje zákon č. 1182 ze 17. 9. 1990
(„Zákon o investicích“). V únoru 2009 vládní strana MAS prosadila změnu ústavy, která podporuje státem vlastněné firmy
a společnosti, zesiluje kontrolu státu nad přírodními zdroji a přikládá větší význam právům zaměstnanců. Z pohledu
investiční činnosti jsou nejdůležitější následující ustanovení ústavy:

• národní investice mají přednost před zahraničními investicemi (článek 320)
• ekonomické aktivity nesmí poškodit kolektivní zájmy (článek 47)
• právo soukromého vlastnictví musí sloužit sociálním cílům a nesmí jít proti kolektivním zájmům (článek 56)
• zneužívání přírodních zdrojů ve prospěch osob, firem, cizího státu atd. je považováno za zradu (článek 124)
• ústava má právní převahu nad mezinárodními dohodami a smlouvami (článek 410)Podle bolivijské strany jsou

výhody investování v Bolívii založeny na následujících faktorech:
• Bolívie neposkytuje zahraničním investorům žádné speciální pobídky. Na úrovni centrální vlády nejsou poskytovány
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žádné daňové úlevy, nicméně na úrovni některých místních vlád existují vlastní daňová osvobození. Dle ústavy je
však nutné zisky z investiční činnosti, využívající přírodní zdroje, reinvestovat na území Bolívie.

• příhodné klima pro investice a obchod
• geografické umístění Bolívie (ovšem nemá přístup k moři)
• dobrý přístup na mezinárodní trhy
• slušné zacházení se zahraničními investory
• dobrá infrastruktura a možnost exportu
• dostupné přírodní zdroje
• Tyto body je však třeba vnímat kriticky. Infrastruktura v zemi i přes značné investice v posledních letech dosud

nesplňuje standardy rozvinutých zemí. Geografické uspořádání země lze vnímat i jako překážku, neboť země je
rozdělená vysokohorským pásmem And, jehož prostupnost může působit značné problémy. Samozřejmě velkou
nevýhodou je absence přístupu k moři. Dále například pozemní spojení s Paraguayí není bezproblémové a v případě
nepřízně počasí je velmi komplikované. Podle Indexu ekonomické svobody za rok 2015 se Bolívie nachází na 163.
místě a v regionu Latinské Ameriky se umístily hůře pouze Argentina, Venezuela a Kuba. Za posledních 5 let
docházelo podle metodiky tohoto indexu ke každoročnímu zhoršení ekonomické svobody v Bolívii. Na vině jsou
podle všeho socialistické reformy vlády E. Moralese.
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3. Vztahy země s EU
1. Vztahy země s EU

Podkapitoly“

1.1.Zastoupení EU v zemi

1.2.Obchodní vztahy země s EU

1.3.Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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3.2. Obchodní vztahy země s EU
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3.1 Zastoupení EU v zemi

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ze zemí EU má v Bolívii zastoupení (ať již formou ambasády nebo konzulátu) 21 zemí. Převážná většina se nachází v La
Pazu, které je hlavním městem de facto (sídlo prezidenta i parlamentu), ale ne de iure (tím je Sucre, kde sídlí „pouze“
Nejvyšší soud). Řada zemí (např. Německo, Belgie, Itálie či Chorvatsko) pak má zastoupení i v Santa Cruz díky jeho
ekonomickému významu. V La Pazu pak také působí velvyslanectví EU. Jeho cílem je prohloubení vzájemné kooperace,
boj proti chudobě a podpora lidských práv a demokracie.

Rámec vztahům mezi EU a Bolívií poskytují jednak bilaterální dohody, jednak vztahy mezi EU a Andským společenstvím
národů. Od 1. ledna 2014 Bolívie využívá všeobecného systému preferenčních celních sazeb GSP+, který umožňuje
vyvážet do evropského bloku 90 % produktů bez cla. Přestože je Bolívie v tomto preferenčním systému, bolivijští
podnikatelé této příležitostí příliš nevyužívají, a to například z důvodů neznalosti podmínek dovozu do EU, nesplnění
náležitostí pro import, nedostatečné produkce a vysokých nákladů na dopravu.

Delegace EU v Bolívii:

Delegation of the European Union to Bolivia

Adresa: Avenida Costanera n. 300entre calle 10 y Nardos, Calacoto, Apto postal 10747, La Paz Bolívia

tel.: 00591 – 2 2782244

email: DELEGATION-BOLIVIA@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

3.2. Obchodní vztahy země s EU
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Bilance obchodní výměny EU – Bolívie (v milionech euro)

2013 2014 2015 2016

Dovoz 499 552 653 827

Vývoz 735 749 737 982

Saldo 236 197 85 157

Evropská unie představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího obchodního partnera. Z tabulky je patrné, i přes některé
dílčí výjimky, celkové zintenzivnění obchodní výměny mezi členskými státy EU a Bolívií. Celkové saldo ZO je pro Bolívii
pasivní.

Struktura obchodu mezi EU a Bolívií

Pohled na různé klasifikace obchodu mezi EU a Bolívií ukazuje, že v roce 2016 byl nejvýznamnější export EU do Bolívie
v oblasti strojírenských výrobků (v HS metodice 50 %) a dopravních prostředků (v HS metodice 19,8 %).

V případě Bolívie v roce 2016 předvídatelně vedly komodity (V HS 42,4 %) a zelenina a ovoce (v HS 24,5 %).

Na předním místě vývozu bylo Německo, následovala Itálie a Španělsko. EU představuje pro Bolívii čtvrtého
nejdůležitějšího partnera. Z jednotlivých členských států jsou pak důležité Belgie, jako importér bolivijského zboží a
Německo jako důležitý exportér.

Nejdůležitějšími položkami vývozu do Bolívie v roce 2016 byly:

stroje a zařízení

dopravní prostředky

chemické výrobky

optické a fotografické přístroje

Nejdůležitějšími položkami dovozu EU v roce 2016 byly:

rudy a další minerály

ovoce a zelenina

potravinářské výrobky, tabák, nápoje

kovy
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Bližší údaje lze najít na odkazu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc/_133350.pdf

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Bolívie je největším příjemcem rozvojové pomoci EU v Latinské Americe. V období 2007–2013 přijala 241 mil. eur, což je
polovina celkové rozvojové pomoci, kterou Bolívie obdržela. Pro období 2014–2020 již EU slíbila rozvojové programy v
hodnotě 281 mil. eur. EU bude Bolívii pomáhat ve třech hlavních oblastech, kam celkem investuje 164 mil. eur:

• a) reforma soudního systému;
• b) boj proti drogám;
• c) integrované řízení vodních zdrojů.

Většina finančních prostředků (86 mil. eur) přitom půjde právě na boj proti drogám. EU za 12 let spolupráce s Bolívií v boji
proti drogám vydala 125 mil. USD s uspokojivými výsledky. Mezi lety 2011–2012 se plocha pro pěstování koky snížila o 19
%. Pěstování koky je v Bolívii legální a žvýkání kokových lístků je součástí kultury andského regionu. Zároveň jsou však
představitelé EU znepokojeni nárůstem produkce a tranzitu drogy v Bolívii, z které se stává tranzitní země pro drogy
z peruánské Amazonie na trhy Brazílie a Argentiny.

Kromě toho EU prostřednictvím tematických programů financuje aktivity v oblasti lidských práv, gender, potravinového
zabezpečení a životního prostředí částkou 31,8 mil. eur. Kromě Evropské unie jsou největšími přispěvateli pro Bolívii BID
(Interamerická rozvojová banka), IDA (Mezinárodní rozvojová asociace Světové banky) a bilaterálně pak USA, Nizozemí,
Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko.

V červnu 2014 schválila BID půjčku Bolívii v objemu 106 mil. USD za účelem reforem sektoru dopravy. Smyslem těchto
reforem má být zkvalitnění služeb tohoto sektoru a zlepšení integrace na národní i mezinárodní úrovni. Půjčka bude
rozdělena do dvou částí, z nichž větší bude rozložena do horizontu 30 let a menší bude vyplácena během 40 let
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
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4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dovoz 3 457 2 877 2 089 2854 10042 2185

Vývoz 3 406 4 331 5 282 5892 5199 12875

Saldo -51 1 454 3 193 3038 -4643 10693

Obrat 6 863 7 208 7 371 8746 15241 15057

Údaje jsou uvedeny v tis. USDZdroj: ČSÚ

Rok 2017 byl pro český export do Bolívie velmi úspěšný. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií.
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4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie 2017

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

0573 Banány BO Mnohonárodní
stát Bolívie

10474904 202084

0577 Jedlé ořechy,
čerstvé nebo
sušené

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

139025 31525

6114 Ostatní kůže
z hověz. dobytka,
koní bez srsti

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

13954 31525

2237 Olejnatá semena a
olejnaté plody

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

34614 2358

0459 Pohanka, proso,
semenc a ost.
obilniny

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

12300 1276

0548 Zeleninové
výrobky, kořeny a
hlízy

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

316 499

8939 předměty z plastů
a jiné

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

900 242

2924 Rostliny k výrobě
voňavek a léčiv

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

2988 213

0711 Káva nepražená,
kávové slupky

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

1541 203

0572 ostatní citrusové
ovoce, čerstvé,
sušené

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

2994 176
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Zdroj: ČSÚ

Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn
především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici
v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst
ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty
jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2017 do Bolívie

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

7922 Letouny, letadla
s mechanickým
pohonem do
2000kg

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

1593 16290

6649 Sklo jinde
nezařazené

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

611379 11590

5811 Umělá střeva BO Mnohonárodní
stát Bolívie

16391 11024

2683 Jemná živočišná
vlákna, nemykaná
nečesaná

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

7092 9294

6576 Polotovary
klobouků, sisak,
kapeliny

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

- -

7725 Elektrické přístroje
pro napětí menší
než 1000V

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

4463 5651

8913 Civilní zbraně BO Mnohonárodní
stát Bolívie

970 5 278

7281 Obráběcí stroje
zvl. provedení

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

10500 4574

7313 Soustruhy k úběru
kovu

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

124300 4528
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7439 Díly k přístrojům
filtračním , čistícím
odstředivkám

BO Mnohonárodní
stát Bolívie

79384 4349

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat
s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle
a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu
hodnot exportu.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou
destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické
spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace
Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A. Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores Casilla 2479 La Paz, Bolivia Tel/fax: (+591) 224 88 12
E-mail: Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia
Reznicek. Společnost má 2 pobočky - v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít
místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost
ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za
vynaložení značných finančních nákladů.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bolívie

45/64 http://www.businessinfo.cz/bolivie © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.skobol.wz.cz/
http://galeriakarlovyvary.com/
http://galeriakarlovyvary.com/
http://galeriakarlovyvary.com/
http://www.businessinfo.cz/bolivie


• Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
• Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v

platnosti od 18. 9. 1991)

K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v
souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové
hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při
zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení
lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování
rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování
vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii
Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných
systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický
výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve
spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován
nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních
obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je,
aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu
a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu
1. mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého vývozu najdete na : Mapě oborových příležitostí na

portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).
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5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V roce 2017-2018 trvá stav, kdy konkrétní zájem o kontakty s bolivijskými firmami byl během sledovaného období ze
strany českých vývozců minimální, stejně jako ze strany bolivijských podnikatelů o kontakty v ČR. Situace byla taktéž
komplikovaná z bolivijské strany přetrvávajícími problémy týkající se legalizace českých dokumentů .Od května 2018
je však dostačující ověření dokumentů českých firem apostilní doložkou. Tímto by se situace měla postupně normalizovat.

Firma Vítkovice usilovala v roce 2013 o státní zakázku na nákup 20 000 ocelových lahví na stlačený zemní plyn (CNG)
vypsanou ministerstvem fosilních paliv.

Bolívie je země s otevřenou ekonomikou, nicméně politická a ekonomická nestabilita omezuje možnosti trhu. Plány vlády
prezidenta E. Moralese na znárodnění všech důležitých odvětví národního hospodářství a prosazování politiky státního
vlivu v ekonomice, na základě které stát hodlá ovládnout klíčové sektory ekonomiky, snižují atraktivitu země pro
zahraniční investory a zájemce o rozvoj obchodu. Zásahy do právního rámce regulace ropného sektoru snížily jeho
atraktivitu, podobně jako se to stalo v případě těžebního průmyslu. Nový těžební a hutnický zákon má pomoci právě
s obnovením důvěry zahraničních investorů. Možnosti jsou otevřené zejména v případě, kdy jsou zahraniční zájemci
ochotni vytvářet joint-ventures s bolivijskými partnery při respektování jejich většinového podílu. Bolivijský trh je relativně
nesaturovaný ve všech sektorech, spotřebitelský potenciál počítá s 10,6 miliony obyvatel, jejichž kupní síla je však slabá.
Rozvinutější jsou těžba plynu, důlní, textilní, kožedělný a potravinářský průmysl, ale i pro tyto segmenty se strojní
vybavení musí dovážet. Bolivijská vláda se snaží přilákat velké investory především do odvětví spojených s těžbou, která
představují hlavní zdroj příjmu státní kasy. Hlavním cílem je zintenzivnit průzkumnou činnost, která by vedla k objevení
nových nalezišť.

Vzhledem k nedostatečné výrobní základně (a nerozvinuté infrastruktuře) je Bolívie nucena dovážet téměř veškeré
průmyslové výrobky. Zajímavý trh by v Bolívii našly bezpochyby nákladní automobily (sklápěčky, valníky se speciální
nástavbou, vhodné pro zemní práce při budování infrastruktury), ale i osobní vozy, traktory atd. O tyto komodity by byl
zájem ze strany místních obchodníků a uživatelů, nicméně je třeba počítat s konkurencí ze strany ostatních zájemců.
V minulosti byly navázány kontakty mezi bolivijskými zájemci a Avií-Daewoo a také s kopřivnickou Tatrou, jejichž zájmy
zastupovala společnost Skobol s. a., nicméně rozšíření českých kamionů brání neschopnost importéra nabídnout
rozsáhlou servisní a prodejní síť a zejména finanční produkty usnadňující nákupy (leasing). Ze strojírenské produkce by
bylo možné nabídnout obráběcí stroje, uplatnit se mohou nástroje a nářadí, ložiska, kompresory, čerpadla, domácí
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spotřebiče, měřící zařízení, stroje pro důlní průmysl, zemědělské stroje atd. V poslední době je patrný zájem o české
zbraně a munici. Stejně jako v sousedním Peru i v Bolívii postupně roste poptávka po kvalitních měřících přístrojích
a vybavení zdravotnických zařízení.

Při dobré obchodní strategii by v Bolívii mohly nalézt odbytiště produkty chemického průmyslu (laboratorní a průmyslové
chemikálie, zařízení pro kosmetický a farmaceutický průmysl, výbušniny, kyanidy, barviva atd.), laboratorní a technické
sklo.

Stavebnictví je rovněž sektorem, který se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí. V dubnu 2018 se uskutečnilo jednání
velvyslance Rychtara s ministrem pro veřejnou výstavbu, který prezentoval zájem o nové technologie ve stavebnictví (info
web. ZÚ Santiago). Jen za poslední rok se např. v La Paz vystavělo 300 nových budov a stavba silničních komunikací
vykazuje růst 800 %. Bolívie proto velice urgentně potřebuje účast zahraničních podniků, které by byly schopny na tomto
rozvoji spolupracovat.

Jednou z možností česko-bolivijské spolupráce v hospodářské oblasti by mohla být účast českých firem na projektu
Boliviamar. Jde o celou řadu projektů zaměřených na industrializaci území 200 km

2
v okolí peruánského přístavu Ilo, které

Bolívii poskytlo Peru na základě bilaterální dohody. Velmi zajímavým projektem je chystaná výstavba plynovodu do Ilo,
kde by se plyn zkapalňoval a dál exportoval (např. do Asie).

Široké možnosti existují také pro uplatnění českých výrobků v oblasti civilní ochrany a v potenciálních dodávkách pro
bolivijskou armádu a policii.

Dalšími oblastmi pro rozvoj obchodu je infrastruktura a výroba elektrické energie (vodní a tepelné elektrárny). V roce
2012 byl zahájen projekt výstavby dvou středně velkých vodních elektráren - první v La Pazu o kapacitě 400 MW a druhé
v Cochabambě o kapacitě 200 MW. Zároveň s těmito velkými projekty budou rozvíjeny projekty staveb malých tepelných
elektráren na plyn, v tomto sektoru Bolívie spolupracuje s německou společností Siemens. Sektor budování malých
vodních elektráren je však otevřen pro případné další zájemce. V květnu 2014 bolívijská státní elektrárenská společnost
ENDE vyhlásila výběrové řízení na projekt výstavby dvou fází hydroelektrárny San José o celkovém výkonu 124 MW. Jedná
se o projekt na klíč financovaný Interamerickou rozvojovou bankou CAF o celkovém rozpočtu 80 mil. USD.

Ve dnech 16 a 17. dubna 2015 proběhla v Bolívii (La Paz a Santa Cruz de la Sierra) obchodní mise vedená náměstkem
ministra průmyslu a obchodu ČR E. Muřickým. Delegace byla mj. přijata ministryní rozvoje produktivity a ministrem
infrastruktury. V Santa Cruz pak proběhlo setkání s guvernérkou regionu, primátorkou města a vedením obchodní
komory.

Zejména z jednání s guvernérkou vyplynuly z hlediska možností uplatnění českých firem některé priority. Rozvojová
strategie regionu je formulována pro pětileté období ve formě tzv. trilogií (3 prioritních oblastí). Pro období 2010-2015 se
jednalo o přístup k pitné vodě (podařilo se zvýšit pokrytí z 48 % na 98 %), elektrifikaci a silniční infrastrukturu.
Pro současné období 2015-2020 jsou hlavními prioritami zdravotnictví, vzdělání a bydlení.

Regionální vláda Santa Cruz vítá zahraniční investice, zejména v energetice. V následujících 4 letech se počítá s investicemi
v této oblasti v rozsahu 500 milionů USD, z čehož 100 mil. USD by mělo být kryto z regionálního vládního rozpočtu a 400
mil USD získáno prostřednictvím externího financování. Potenciální zájem existuje v oblasti elektrifikace venkovských
oblastí. Dosud se podařilo (prostřednictvím 22 projektů) pokrýt 96 % regionu. Zbývajících 4 % je z hlediska geografických
extrémů nejnáročnější, veřejnou elektrickou sítí vzhledem ke vzdálenostem nepropojitelné a vyžádá si řešení na základě
autonomních energetických zdrojů (pro nadcházející období celkem 20 projektů à 4–10 MW) s využitím alternativní
energetiky (solární, geotermální, biomasa a malá vodní energetika).
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5.2 Kalendář akcí

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce:

FIACRUZ Zaměření: automobilový průmysl Termín: 21. – 25.2. 2018 Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz Web:
http://www.fexpocruz.com.bo

ExpoLogística Bolívia Zaměření: logistika, doprava, Termín: 20.-22.6. 2018 Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz
Web: http://www.expologistica.com.bo

AGROPECRUZ 2018 Zaměření: zemědělství, dobytkářství, rybolov Termín: 10.–15. 4. 2018 Místo konání: Feria de
Exposición Santa Cruz Web: http://www.fexpocruz.com.bo

FIC FEICOBOL 2018 Zaměření: spotřební zboží Termín: 26. 4. – 4. 5. 2018 Místo konání: Recinto Ferial de Alalay,
Cochabamba Web: http://www.feicobol.com.bo

Feria Integral de la Mujer Zaměření: móda, kosmetika, dekorace Termín: 9. – 13. 5. 2018 Místo konání: Feria de
Expoisición Santa Cruz Web: http://www.fexpocruz.com.bo

Expoforest 2018 Zaměření: dřevařský průmysl, lesní hospodářství Termín: 11.–15. 4. 2018 Místo konání: Centro
Internacional de Convenciones, Santa Cruz Web: http://www.fexpocruz.com.bo/

Expo Máquina Santa Cruz Bolivia 2016 není uvedeno datum dalšího konání Zaměření: strojírenství, doprava Termín:
není stanoven

Místo konání: Carretera al Norte Santa Cruz Web: http://www.tecnoeventos.org

Festival Internacional de Vinos & Quesos de Santa Cruz Zaměření: víno, sýry, potraviny Termín: 12. – 14. 7. 2018 Místo
konání: Feria de Exposición Santa Cruz Web: http://www.festivaldevinosyquesos.com

Feria Internacional La Paz Expone Zaměření: potraviny, automobily, stavebnictví, nábytek, turistika Termín: 14. – 23. 7.
2018 Místo konání: Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz Web: http://www.lapazexpone.com.bo

Feria Internacional de la Minería y Energía La Paz 2018 Zaměření: těžební průmysl, energetika Termín: 10.–13. 7. 2018
Místo konání: Expo Bolivia Minera, La Paz – Bolivia Web: http://tecnoeventos.org

EXPOCRUZ 2018 Zaměření: průmysl, zemědělství, stavebnictví - všeobecný veletrh Termín: 21. - 30. 9. 2018 Místo konání:
Feria de Exposición de Santa Cruz Web: http://www.fexpocruz.com.bo/ pozn. Nejdůležitější mezinárodní veletrh (přes
2 200 vystavovatelů)

Feria Internacional de La Paz (FIPAZ) Zaměření: průmysl, potraviny, obchod, služby, potraviny aj. Termín: 24. 10.–4. 11.
2018 Místo konání: Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz Web: http://www.fipaz.com.bo/

Expoconstrucción 2018 Zaměření: stavebnictví, architektura, design Termín: 8.11. -11.11.2018 Místo konání: Recinto
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Ferial de Alalay, Cochabamba Web: http://www.feicobol.com.bo/

EXPOMIN 2020 Potosí Zaměření: těžební průmysl Termín: 20. – 24. 4.2020 Místo konání: Potosí – Bolivia Web:
http://tecnoeventos.org

Většina významných veletrhů je organizována třemi agenturami: FEXPOCRUZ (pro veletrhy ve městě Santa Cruz),
FEICOBOL (pro většinu veletrhů v Cochabambě) a TECNOEVENTOS.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
1. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.6. Trh veřejných zakázek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební
morálka

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk, státní svátky, pracovní a prodejní doba

6.9. Víza , poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria ( oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
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Je třeba vycházet ze skutečnosti, že bolivijský trh je otevřený a že o něj mají zájem všichni hlavní světoví výrobci zboží a
poskytovatelé služeb, a to i přes jeho poměrně malý rozměr. K nahrazení subjektu na trhu konkurencí dochází v případě
omezení jeho aktivit velmi rychle.

Velké společnosti jsou v Bolívii zastupovány přímo vlastním stálým reprezentantem nebo místním zástupcem, resp. afilací
často sídlící v La Pazu nebo také v Santa Cruzu či Cochabambě. Existence místního zástupce je nezbytná při ucházení se o
státní zakázky. Systém velkoskladů zde příliš nefunguje, prodej se realizuje přes vlastní konsignační sklad (automobilky,
strojírenská produkce) buď rovnou do distribuční sítě nebo přes prodejní outlety.

Jelikož Bolívie nemá přístup k moři, je veškeré zboží dopravováno letecky nebo přes námořní přístavy v Chile, Argentině,
Brazílii a Peru. Sezónní rozmary počasí mohou proto ovlivnit pozemní přepravu a zvýhodnit leteckou dopravu. K distribuci
zboží lze také využít volné obchodní a průmyslové zóny.

Velký význam pro podporu prodeje má reklama. Bolivijský spotřebitel je na ni zvyklý z rozhlasu, TV vysílání a hlavně z
denního tisku. Pro poznání místních forem mediální práce je přínosem účast na veletrhu, návštěva země v rámci oficiální
mise či služební cesta do teritoria. Běžné jsou inzeráty v tisku, odborném i laickém, jakož i další instrumenty mediálního
působení.

K získání představ o obchodních možnostech v Bolívii lze využít také konzultačních služeb. Bližší informace lze získat na
Národní komoře konzultačních služeb (Cámara Nacional de Consultoría – CANEC).

Cámara Nacional de Consultoría (Consultora Ecoviana) Av. Héctor Ormachea 10 esq. Calle 14 Obrajes La Paz, Bolivia
Ing. Gustavo Leyton Aviles, Presidente Tel.: 00591 - 278 29 99 E-mail: correo@ecoviana.com.bo,
gleyton@ecoviana.com.bo

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Bolívie je signatářem ustavující Dohody o Světové obchodní organizaci (WTO). V rámci WTO podepsala řadu významných
smluv týkajících se provádění obchodních operací v mezinárodním měřítku, např. multilaterální dohody o obchodní
výměně zboží, Všeobecnou dohodu o službách, Dohodu o právních aspektech duševního vlastnictví v mezinárodním
obchodě, Dohodu o mechanismu testování v mezinárodním obchodě atd.

V rámci ALADI (Latinskoamerické integrační sdružení) přistoupila k Dohodě o preferenčních celních sazbách pro státy
regionu a k Dohodě o otevření trhu. Bolívie využívá systému celních preferencí, které jí poskytuje EU (GSP+). Poskytování
celních preferencí ze strany USA na základě dohody ATPDEA bylo USA zastaveno v roce 2008.

Konkrétní kroky pro dovoz zboží:

1. Dovozce zakoupí zboží od vývozce, který mu vystaví fakturu
2. Přepravní společnost dovozci vystaví certifikát:
• MIC/DTA – v případě silniční přepravy
• TIF/DTA – v případě železniční dopravy
• Průvodce letecké dopravy (Guía Aérea / AWB) – pro leteckou dopravu
• 3. Tento certifikát předloží ve skladu, který jej zkontroluje a vystaví Osvědčení o prohlídce (certificado de
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inspección/aviso de conformidad). Společně s dopravním certifikátem dovozce doloží následující dokumenty (dle
rezoluce č. RN-07/2000):

• a) faktura (s hodnotou FOB)
• b) seznam nákladu
• c) certifikát o původu
• d) licence v případě zboží, u kterého to vyžaduje zákon
• e) certifikát dle typu zboží
• f) potvrzení o přijetí, v případě inspekce na místě
• 4. Pro vystavení povolení „Póliza de importación“, které se předkládá celnímu úřadu, jsou potřeba následující

dokumenty:
• a) formulář G.I.T. – 3 kopie
• b) Póliza de importación – 6 kopií (vč. originálu)
• c) Osvědčení o prohlídce (certificado de inspección/aviso de conformidad)
• d) seznam nákladu
• e) potvrzení ceny za kontejner (flete marítimo)
• f) pojištění
• g) faktura za dopravu
• h) certifikát IBNORCA
• i) potvrzení nákladu (Manifesto de Cargo)
• j) číslo NIT firmy
• k) Potvrzení o přijetí (Parte de recepción)
• l) Formulář 1356. Zaplacení cla a dalších poplatků u určené banky
• 5. Fyzická kontrola nákladu

Dodatečné náklady, které je třeba zaplatit

popis tarif

GAC (Gravamen arancelario consolidado) 10 % hodnoty CIF

IVA (Impuesto al valor agregado) 14,94 % základu (CIF+GAC+další náklady)

Verifikación (ověření) 1,75 % hodnoty FOB

poplatek celním agenturám dle typu zboží

poplatek celnímu prostoru dle váhy

CAINCO (informační služba pro zahr. obchod) 3 % hodnoty CIF

uskladnění dle tarifu

cena za kontejner (flete marítimo) 3-6 % hodnoty FOB

cena za kamión (flete carretero) 1,23–2,10 % hodnoty FOB

pojištění 0,32–2 % hodnoty FOB

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bolívie

53/64 http://www.businessinfo.cz/bolivie © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/bolivie


ICE (Impuesto a los consumos especificos) dle základu daně

Na některé specifické položky se vztahují dodatečné požadavky na dovoz. Dovoz bavlny podléhá povinnosti registrace u
bolivijské státní veterinární správy – Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG). Dovozce tabáku a herbicidů
musí předložit povolení ministerstva zdravotnictví a také SENASAG, podobná povolení je třeba obstarat v případě
obchodu s rostlinnými a živočišnými produkty. Farmaceutické výrobky musí být zaregistrovány u ministerstva
zdravotnictví a získat povolení k obchodování od Úřadu pro léčiva a certifikaci laboratoří (Unidad de Medicamentos y
Acreditación de Laboratorios – UNIMED).

Každé dovážené zboží musí být označeno původním štítkem a také označením dovozce, včetně jeho daňového čísla,
sanitární registrace atd. Informace musí být ve španělském jazyce.

Zakázán nebo omezen je dovoz následujícího zboží a produktů:

• střelné zbraně a výbušniny (podléhá schválení a vydání licence)
• léčiva a drogy (které nejsou v Bolívii registrovány)
• nemocná zvířata
• rostliny a květiny napadené parazity
• zahraniční losy
• hrací automaty
• cenné papíry, bankovní certifikáty, známky a jiné dokumenty
• pornografický materiál
• použité oblečení, obuv, klobouky atd.
• lamí kůže, vlna a jiné produkty
• vybrané chemické výrobkyBolívie původně aplikovala tří stupňovou tarifní strukturu. V roce 2007 byla tarifní

struktura změněna a nové schéma předpokládá tarify ve výši 0 %, 5 % a 10 - 20 %. V květnu 2009 bylo na základě
dekretu č. 125 přijato clo ve výši 35 % na dovoz textilu a nábytku ze dřeva. Luxusní zboží jako např. tabák a tabákové
výrobky je zatíženo specifickou spotřební daní (ICE) a také dovozním clem ve výši 50 %.Kompletní informace o
dovozu a vývozu zboží, tarifech a clech.1. Identifikační číslo pro plátce daní (Número de Identificación Tributaria, NIT)

• Konkrétní kroky pro vývoz zboží:
• Od cla je osvobozen dovoz knih, publikací, zlata (s výjimkou šperků), osobních věcí (do 300 USD), diplomatických

zásilek a dovozy na základě státních kontraktů.
• Bolívie nemá přístup k moři. Nejlepší variantou dovozu zboží do Bolívie je využití chilského přístavu Arica, popř.

dalších přístavů Antofagasta nebo Iquique. Taktéž je možné využít přístavu Matarani nebo Ilo (Peru), Santos (Brazílie)
nebo Rosario (Argentina). V těchto přístavech má Bolívie celní sklady, kde může být zboží skladováno až po dobu 90
dnů. Poplatky za sklady jsou ve výši 0,5 % CIF za 30 denní období nebo jeho část.

• a) na úřadě CAINCO (Fundempresa) si vyžádat „principio de homonimia“ pro ověření jména společnosti
• b) Formulář 4591-I
• c) Počáteční rozvaha ověřená podle příjmů
• d) Pokud jde o fyzickou osobu – faktura za elektřinu, kopie OP
• e) Pokud jde o právnickou osobu – kopie zakladatelské listiny, edikt o založení, notářská plná moc pro jednatele

společnosti3. Registr vývozců (Registro Único del Exportador, RUEX)
• 2. Zapsání do obchodního rejstříku (Registro de Matrícula de Comercio)
• a) žádost o obdržení RUEX, která obsahuje:
• (i) adresované: Lic. Desireé Crespo G., Jefe regional SENAVEX
• (ii) popis zboží
• (iii) jednotka zboží
• (iv) průměrný objem zboží, které má být ročně exportováno
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• b) číslo NIT
• c) zakladatelská listina
• d) plná moc pro jednatele
• e) kopie zápisu do obchodního rejstříku
• f) podpisový formulář (formulario de firmas)
• g) kopie OP zúčastněných osobOchrana domácího trhuZvláštní omezení jsou aplikovaná v případě následujících

položek:
• Bolivijský systém obchodu je založen na liberálním modelu bez aplikace specifických restriktivních opatření jako

např. dovozní povolení, speciální licence nebo hodnotová a objemová omezení. U zboží specifického charakteru
(zbraně, munice, jedovaté látky, léky, potraviny, zvířata, historické a kulturní předměty atd.) jsou aplikována omezení
vyplývající z potřeby zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob, uměleckého a kulturního dědictví a bezpečnosti
státu.

• Kompletní informace jsou k dispozici na webových stránkách ibce.org.
• zemědělské výrobky – od února 2008 Bolívie zavedla tarif na dovoz hovězího a drůbežího masa, pšeničné mouky,

kukuřice, rýže a rostlinného oleje a zároveň zakázala export všech těchto produktů kromě rostlinného oleje. Příslušné
opatření bylo několikrát upravováno tak, že byla stanovena další omezení včetně kvót s cílem garantovat stabilitu
vnitřního trhu a kontrolu cen. V současnosti je vývoz těchto produktů povolen, ale upravován kvótami.

• použité oblečení – od ledna 2004 Bolívie zakázala dovoz určitých druhů obnošeného oblečení a obuvi. V červnu
2006 nové nařízení potvrdilo zákaz dovozu vybraných položek použitého oblečení, nicméně v dubnu 2007 nabyl
zákaz všeobecnou platnost – tzv. byl rozšířen na všechny položky.

• ojetá vozidla – od února 2014 Bolívie zavedla speciální daň na dovoz automobilů starších 5 let (až do výše 50 %).
• Kromě speciálních výjimek jsou ceny stanoveny na základě tržních mechanismů. Hlavním sektorem, ve kterém jsou

ceny regulovány, je oblast paliv a pohonných hmot (pro zahraniční zákazníky je cena paliv vyšší než pro občany
Bolívie). Městské a obecní úřady regulují ceny vody a odpadních služeb. V oblasti zemědělské výroby stát kontroluje
ceny masa, cukru a některých dalších plodin. Dohlíží zejména, aby hladina vnitřních cen byla „spravedlivá“ a vnitřní
trh byl zásoben přednostně, v opačném případě rozhoduje o omezení exportu. Sóju stát vykupuje od drobných
pěstitelů za preferenční ceny. Exportní kvóty ve výši 150 tis. metrických tun jsou stanoveny na export kukuřice, obilné
mouky, pšeničné mouky, obilného šrotu, masa, obilného zrna atd. Exportéři musí nejprve získat od příslušného
ministerstva potvrzení o tom, že vnitřní trh je nasycen za tzv. spravedlivé ceny, a teprve potom mohou přistoupit
k exportu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Investoři a/nebo cizí podniky se mohou v souladu s Obchodním kodexem rozhodnout, jakou právní formu bude mít jimi
zřizovaný subjekt:

• akciová společnost (S.A.)
• společnost s ručením omezeným (S.R.L.)
• společný podnik (S.C.)
• komanditní společnost
• ostatní společnostiPodmínky pro založení joint-venture stanoví vládní nařízení (Decreto Supremo) č. 22526 z 13. 6.

1990 a zákon č. 1182 z roku 1990 (zákon o investicích). Legislativa upravující založení obchodní společnosti je značně
komplikovaná a bez pomoci místního komerčního právníka či specializované poradenské firmy může být tento
proces finančně velmi nákladný. Proces registrace obchodní společnosti zahrnuje zejména:

• Proces založení společnosti obvykle trvá 4–8 měsíců. Společnost si musí nechat schválit status společnosti notářem a
zajistit publikaci v místním tisku. Taktéž je nutné získat povolení k činnosti od daňového úřadu, ministerstva
hospodářství a financí a také od místního obecního úřadu (kompletní informace).
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• registraci názvu společnosti v obchodním rejstříku (Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA).
• ověřit u notáře statut společnosti
• ověřit u notáře zřizovací listiny společnosti
• publikovat zřízení společnosti v místním tisku
• provést registraci u daňového úřadu
• získat povolení obecního úřadu k činnosti
• předložit potvrzení o kontrole technického stavu a dodržování předpisů ochrany životního prostředí od obecního

úřadu
• realizovat bankovní depozit ve výši minimálně 25 % kapitálu společnosti
• požádat o registraci u Průmyslové a obchodní komory
• požádat o registraci do systému sociálního pojištění
• požádat o registraci na ministerstvu práce

požádat o registraci zaměstnanců do penzijního systému

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Naše podniky v Latinské Americe obecně a v Bolívii zvlášť někdy podceňují reklamu jako součást prodejní strategie. Bez
reklamy si spotřebitel výrobek nekoupí - protože jej jednoduše nezná. Naše výrobky jsou na bolivijském trhu exotické a
Česká republika je pro mnoho Bolivijců zcela neznámým pojmem. Reklama je zároveň všudypřítomná a zákazníci jsou
na ni zvyklí a reagují na ni.

Bolivijští obchodníci obecně nejsou v obchodním jednání agresivní a takové chování neoceňují ani u svých partnerů.
Častější je uzavírání obchodů v neformálním duchu (na obědech apod.) s partnery známými, důvěryhodnými a spíše
osobně sympatickými.

Z výše uvedeného vyplývá několik obecných závěrů:

• nejlepší reklamou je fyzická prezentace výrobku (tam, kde je to technicky možné) s využitím veletrhů,
specializovaných seminářů apod.;

• osobní prezentace zástupcem výrobce/autorizovaného prodejce je nejúčinnější podporou prodeje. V této
souvislosti budiž řečeno, že i bolivijský partner se staví k realizované obchodní operaci daleko pozitivněji, jestliže
partnera osobně zná. Za zbytečné mrhání finančními prostředky lze považovat prezentaci prostřednictvím pošty,
pokusy o prodej na dálku apod. Ve většině případů končí tato korespondence v koši, v lepším případě v šanonu
odložených případů

• nejúčinnější je televizní reklama, dále pak billboardy, denní tisk, magazíny, specializované či společenské časopisy a
také rozhlasové vysílání (až 4,5 milionu obyvatel poslouchá pravidelně rozhlas)

• propagační materiály, katalogy, nabídky a jiné publikace musí být zásadně ve španělštině, nestačí angličtina nebo
jiná jazyková mutace

• používání amerického dolaru je velmi rozšířené a pozitivně jsou tedy vnímány i případné kalkulace v této měně na
propagačních materiálech.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Dodržování ochrany duševního vlastnictví a mezinárodních standardů je nízké a nedostatečné. Bolivijský trestní zákoník
sice považuje porušení ochrany duševního vlastnictví za veřejný přestupek, nicméně v praxi nedochází k potírání této
nelegální činnosti. Pirátství v oblasti videa, hudby a softwaru patří v Bolívii k největším v Latinské Americe – pirátství
v oblasti filmu dosahuje 100 %, v případě hudby 90 %.

Zákon o ochraně autorských práv (č. 1322 z roku 1992) chrání literární, umělecká, vědecká a ostatní díla (např. také
software) do konce života autora a po dobu dalších 50 let. Tento zákon chrání práva pouze bolivijských autorů nebo
autorů s trvalým pobytem v Bolívii. Zahraniční autoři jsou chráněni mezinárodními konvencemi a dohodami, kterých je
Bolívie členem. Bolívie patří např. mezi členské země Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a je signatářem
Dohody z Nice a Pařížské, Bernské a Ženevské úmluvy týkajících se ochrany duševního vlastnictví.

Národním orgánem pro ochranu duševního vlastnictví je Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Tento úřad
např. projednává žádosti o patenty. Patenty jsou v Bolívii chráněny po dobu 20 let. Obchodní značky jsou registrovány po
dobu 10 let a o stejnou dobu může být jejich registrace prodloužena.

Zákon o filmu a videoprojekci (č. 1302 z roku 1991) obsahuje elementy ochrany duševního vlastnictví a zřizuje Národní
filmovou radu (Corporación Nacional del Cine, CONACINE). Všechny promítané filmy a videa musí být u Conacine
registrovány.

6.6 Trh veřejných zakázek

6.6. Trh veřejných zakázek

Státní zakázky představují významnou část HDP. Centrální vláda, regionální vlády a státní podniky mají poměrně
významné potřeby v nákupu strojů, dopravních prostředků, materiálu a různých služeb. Na veřejné zakázky jsou ze zákona
vypisována výběrová řízení. Informace o potřebách státního sektoru jsou zveřejňovány v oficiálním věstníku La Gaceta,
vydávaném ministerstvem prezidentského úřadu, které je jedním z největších realizátorů veřejných projektů v zemi. Tento
úřad má rovněž ze zákona o státním rozpočtu k dispozici největší objem financí, které jsou využívány především na boj
proti chudobě, budování pracovních míst, infrastruktury, zdravotní a hygienickou prevenci, bytovou výstavbu, vzdělávací
proces, ale i na boj proti pašování drog formou zavádění alternativní zemědělské produkce na likvidovaných kokových
plantážích. Oznámení o vypsaném výběrovém řízení včetně základních podmínek vychází i v dalších médiích.

S cílem podpořit místní produkci byly v červenci 2007 změněny podmínky pro zadávání veřejných zakázek, když vláda
přijala nové nařízení č. 29190 ze dne 11. 7. 2007. K další změně došlo v červnu 2009 na základě přijetí vládního nařízení č.
181 z 28. 6. 2009. Hlavní změna se týkala požadavku, aby vláda při projektech do 100 tis. USD dávala přednost malým a
středním bolivijským firmám a společnostem. Stejný systém je aplikován při tendrech od 100 tis. USD do 5,7 mil. USD.
Mezinárodní tendry jsou vyhlašovány v případě zakázek nad 5,7 mil. USD.

Účast v mezinárodních tendrech pro státní zakázky je podmíněna splněním řady podmínek. Kromě registrace do rejstříku
dodavatelů pro státní sektor se jedná zejména o požadavky technického a obchodního charakteru. Místní účastníci
získávají většinou zvýhodnění ve srovnání se zahraničními společnostmi. Zvláštní zahraniční tendry vyhlašuje ministerstvo
vnitra nebo ministerstvo obrany a týkají se požadavků na obrannou a bezpečnostní techniku

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky,
platební morálka

Řešení obchodních sporů

V zemi existuje systém nezávislých soudů, k nimž se mohou obrátit účastníci jakéhokoliv sporu, tedy i mezi obchodními
partnery. Rovněž existuje apelační systém až po Nejvyšší soud. Je však třeba počítat s velkou byrokracií a nezbytnou
pomocí místního právního zástupce/poradce.

Hlavní zásady obchodních sporů stanoví bolivijský obchodní kodex (zákon č. 14379 z roku 1977). Řada ustanovení byla od
té doby změněna a upravena, nicméně tento kodex stanoví základní předpoklady pro rozvoj obchodní činnosti v zemi.
Nová ústava z roku 2009 zakotvila některé významné změny, především její nadřazenost nad mezinárodními smlouvami
a zákony (článek 410). Taktéž nepovoluje retroaktivitu zákonů (článek 123), s výjimkou specifických případů – v otázkách
pracovního a trestního práva a korupce. Stát je dále zmocněn k řešení konfliktů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
(článek 50).

Investiční zákon (zákon č. 1182 z roku 1990) garantuje zahraničním společnostem právo na mezinárodní arbitráž ve všech
sektorech, nicméně jeho ustanovení jsou v konfliktu s novou ústavou. Tento zákon stanoví, že mezinárodní dohody jako
např. Konvence o řešení investičních sporů mezi státy, podepsaná ve Washingtonu 18. března 1965 a také Newyorská
úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, musí být dodržovány. Ústava nicméně omezuje přístup
zahraničních společností k mezinárodní arbitráži, zejména pokud se jedná o spor s vládou, a vyžaduje, aby bilaterální
investiční dohody byly v tomto duchu změněny.

V listopadu 2007 Bolívie jako první členská země vystoupila z Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID).

Soudní spory v Bolívii se vyznačují svou vleklostí a je zde znatelný problém nejen s byrokracií, ale také s korupcí. Podle
Transparency International se Bolívie umístila v míře korupce na 103. místě (ze 175 sledovaných) za rok 2014.

Rizika místního trhu a investování

Místní trh je vysoce konkurenční, střetávají se zde zájmy velkých společností především z USA, Asie, EU a Jižní Ameriky.
Uplatnit se mohou jen moderní, efektivní a výkonné výrobky a služby, které mají marketingovou a prodejní, příp.
post-prodejní podporu dodavatele. Důležitým kritériem je cena. Jednou z podmínek úspěšnosti je osobní přítomnost v
teritoriu. Přinejmenším v první fázi by měl zástupce české firmy do Bolívie přijet, vidět trh, co nabízí konkurence, navázat
osobní kontakty a potom zkusit zahájit prodej. Obchody na dálku bez osobní znalosti místních podmínek jsou většinou
málo úspěšné.

Ale ani osobní znalost prostředí není zárukou obchodního úspěchu. Klíčovou roli často sehrává osoba místního zástupce,
který se obchodnímu případu věnuje v době nepřítomnosti mandanta a je v teritoriu permanentně přítomen. Na jeho
kontaktech s místními subjekty závisí největší úspěch či neúspěch daného výrobku. Důležité není jen prodat, ale i zajistit
následné inkaso. Dobrý místní spolupracovník nebo přímo oficiální zástupce může v této věci pomoci zásadním
způsobem. V této souvislosti je třeba hledat takové platební instrumenty, které jsou pro dodavatele bezpečné.

Při obchodních operacích je třeba počítat s nízkou výkonností státní správy a často i s nízkými odbornými znalostmi
příslušných úředníků (při změnách vlády dochází prakticky k výměně celého státního aparátu na nejvyšší a střední úrovni).
K tomu je třeba vzít v úvahu zbytnělost místní byrokracie a eventuální náchylnost některých úředníků ke korupci.
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Znalost angličtiny je v Bolívii na nižší úrovni, a to nevyjímaje obchodní kruhy. Tedy i prospektový materiál, pokud má dát
kupujícímu nějakou informaci, by měl být jednoznačně ve španělštině.

Platební podmínky a platební morálka

Neexistují žádná speciální omezení pro platby za dovážené zboží a nákup deviz. Úhrady plateb jsou poukazovány do
zahraničí v rámci běžných termínů bankovní administrativy. Obdobná situace je při otevírání akreditivů.

V obchodním platebním styku se v současné době využívá všech běžných platebních nástrojů používaných v zahraničním
obchodě. Jsou to především různé formy akreditivů. Je možné použít platebního způsobu „doklady proti akceptaci“, tedy
akceptaci směnky. V nejistých případech lze použít, není-li dostatečná důvěra ke klientovi, i metodu akceptace směnky
podepsané klientem a indosované dobrou bankou. U menších obchodů se používají i platby šekem. Běžná je i platba
proti předložení dokumentů. Volba způsobu platby plně závisí od úrovně styku resp. důvěry mezi obchodními partnery a
státním orgánům nepřísluší se do ní vměšovat.

Platební morálka místních subjektů většinou není nijak vysoká a celkově odpovídá všeobecné fiskální a platební disciplíně.
Tento fakt je třeba vždy mít na paměti při stanovování platebního nástroje. Doporučit lze tedy jen takové instrumenty,
které českému dodavateli/odběrateli zajistí, že při eventuálních problémech, do nichž se místní subjekt může svojí vinou
nebo bez vlastního přičinění dostat, nepřijde česká firma o své finanční prostředky.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Společenské zvyklosti v Bolívii jsou v zásadě obdobné jako v ostatních zemích Latinské Ameriky. V každém případě je
nutno počítat se značnou liknavostí v otázce časové dochvilnosti. Při sjednávání obchodních schůzek je třeba vycházet z
reálného předpokladu možného zpoždění o cca 15–20 min. i více, takovéto zdržení není považováno za společenský
prohřešek a je tolerováno. U jednání s vyššími státními úředníky či vrcholným managementem však platí dochvilnost.

Při oslovování se užívají akademické tituly, např. doktor, inženýr, magistr (licenciado). Obchodní partneři téměř vždy
upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání
velmi výhodná.

Státní svátky

V Bolívii se slaví následující státní/církevní svátky:

• 1. ledna: Nový rok
• 22. ledna: Den Mnohonárodnostního státu Bolívie
• Únor –březen: Karneval (proměnlivý, 2 dny)
• 19. března: Den otců
• 23. března: Den moře
• 12. dubna: Den dětí
• březen–duben: Velikonoce
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• 1. května: Svátek práce
• 27. května: Den matek
• červen: Corpus Christi
• 21. června: Nový rok aymarský
• 6. srpna: Den nezávislosti
• 17. srpna: Den vlajky
• 1.–2. listopadu: Památka zesnulých
• 25. prosince: Boží hod vánočníPracovní doba státních institucí je po–pá od 9 do 17 hod. s polední přestávkou od

12:30 do 15:00 hod. Banky jsou otevřeny po–pá od 09:00 do 18:00 hod., v sobotu – 09:00–12:30 hod. s výjimkou výše
uvedených svátků. Ostatní obchody mají individuální otevírací dobu, většinou otevírají později mezi 9. a 11. hod. a
zavírají kolem 21. - 23. hod. večer.Úřední jazykšpanělština a všechny indiánské jazyky (v ústavě je explicitně
zmíněných 36, z hlavních pak můžeme uvést kečua, aymara a guaraní); zejména kečua a aymara se běžně užívají,
absolutní většina mluvčích indiánských jazyků je bilingvní, komunikace ve španělštině není problém.

• Bolívie k nejhorším zemím v regionu, co se pracovních podmínek týče.
• V soukromých firmách bývá pracovní týden 5 až 6denní a pracovní doba často překračuje 8 hod. denně. Podle

zprávy Cepal (Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a Karibik) patří
• Pracovní doba

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

S účinností od 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR. Stalo se tak na základě
vládního dekretu č. 27150 ze dne 3. 9. 2003. Společné rozhodnutí MZV a MV Bolívie č. 2/2007 ze dne 31. 8. 2007 stanovilo
konkrétní podmínky bezvízového pobytu k turistickým účelům:

• bezvízový pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů v roce
• pobyt nelze prodloužit
• během pobytu nelze změnit jeho účel (žádat o přechodný nebo dlouhodobý pobyt)
• k delšímu pobytu je potřeba získat vízum na velvyslanectví Bolívie (pro ČR sídlí velvyslanectví Bolívie ve Vídni)
• Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:
• předložení platného cestovního dokladu s platností minimálně 6 měsíců
• předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)
• předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánuPři turistickém pobytu v Bolívii delším než povolených 90 dnů je

nutno za každý den uhradit pokutu ve výši 10 BOB, pro studenty je to 5 BOB.Při cestě motorovým vozidlem je při
vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, technického průkazu vozidla a pojistky
uzavřené buďto u bolivijské, nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Bolívii.V Bolívii platí běžná dovozní omezení
pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, více než 200 ks cigaret, 1 litr alkoholických
nápojů. Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní
veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Není možné vyvážet druhy
chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Zakázán je vývoz/dovoz narkotik. Rovněž se nesmí
vyvážet originální artefakty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.Co se týče bezpečnostních poměrů,
Bolívie je zemí s vyšší pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná bezpečnostní pravidla, jejichž
dodržováním lze předejít okradení. Hlavními bezpečnostními zásadami je necestovat v noci, po setmění vycházet jen
ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném
místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení. Obecně nejnebezpečnějšími regiony Bolívie jsou La
Paz, Santa Cruz a Cochabamba. V těchto případech se jedná především o drobnou kriminalitu. Je třeba věnovat
zvýšenou pozornost osobním věcem, především pak na frekventovaných veřejných místech (tržiště aj.). Často se
stává, že jsou stávkami zablokovány přístupové cesty do některých oblastí Bolívie.
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• Před cestou je doporučeno kontaktovat zastupitelský úřad, dotázat se na aktuální situaci v zemi a v každém případě
podstoupit dobrovolnou on line registraci v databázi DROZD, kde lze vložit plánovaný itinerář.

• Při odletu z Bolívie do zahraničí je třeba uhradit letištní poplatek 25 USD, při vnitrostátních letech je to 15 BOB.
Osoby, které v Bolívii strávily více než 3 měsíce musí zaplatit tzv. daň z odletu, která činí 155 BOB.

• Směna valut či deviz není povinná.
• Nadále zůstává v platnosti Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů z roku

1991, které se vztahuje na držitele diplomatických a služebních pasů ČR a diplomatických a úředních pasů Bolívie.
Povolený bezvízový pobyt podle této dohody je rovněž 90 dnů.

• Pro pobyt k jiným než turistickým účelům je třeba si obstarat tzv. speciální vízum (Visa de Objeto Determinado). Toto
vízum je platné jen 30 dnů a slouží k tomu, aby během této doby byla podána žádost o přechodný nebo
dlouhodobý pobyt. Může být prodlouženo dvakrát, vždy maximálně o 30 dnů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnání občanů ČR v Bolívii je nezbytné, aby měli vyřízen pracovní pobyt – tzn. příslušné povolení k přechodnému
nebo trvalému pobytu (viz kap. 6.9.). Podrobnosti lze získat na bolivijském migračním úřadě:

Ministerio de Gobierno (Ministerstvo vnitra) Dirección General de Migración (Migrační úřad) Av. Camacho 1480 – Zona
Central La Paz, Bolívie Tel.: 00591-221 10960 E-mail: info@migraciones.com Web: www.migracion.gob.bo

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení,
která jsou vybavena zahraniční technikou a rovněž personál má lepší odbornou průpravu. Z bezpečnostního a odborného
hlediska se doporučuje podstoupit případné ošetření pokud možno v soukromém zdravotnickém zařízení. Při ošetření je
vyžadováno předložení zdravotního pojištění, popř. je třeba počítat s tím, že pacient musí jakékoliv ošetření uhradit v
hotovosti či kreditní kartou a později požadovat proplacení nákladů u zdravotní pojišťovny na základě účtu vystaveného
bolívijským zdravotnickým zařízením.

Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii každopádně sjednáno zdravotní pojištění. S ohledem na náročné
atmosférické poměry v La Paz, související s vysokou nadmořskou výškou, se doporučuje pohybovat se v tomto městě a
jeho okolí spíše pomaleji a častěji odpočívat (pozn.: obdobně i v dalších výše položených oblastech na Altiplanu např. v
okolí jezera Titicaca).
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7. Kontakty
1.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Podkapitoly:

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR , zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu(záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky atd.)

7.4. Internetové informační zdroje

Bolívie spadá do jurisdikce nerezidentního ZÚ ČR v Santiagu de Chile.

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embajada de la República Checa Av. El Golf 254, Las Condes Santiago de Chile Telefon: +56-2-22321066, 22311910 Fax:
+56-2-22320707 E-Mail: santiago@embassy.mzv.cz Web: www.mzv.cz/santiago

• Velvyslanec: RNDr. Josef Rychtar
• Ekonomický diplomat: Ing. Blanka Kovácsová, rada ZÚ
• Konzul: RNDr. Adam PiňosConsulado Honorario de la República Checa Paní Patricie Reznicek Pinturas Monopol

Calle Covendo No. 1 Villa Fatima La Paz - Bolivia Tel.: 005912/2210112, 2210329 Fax: 005912/2213004 E-mail:
lapaz@honorary.mzv.cz, reznicek.patricia@gmail.com

• Consulado Honorario de la República Checa Pan Luis Polášek Anillo Pasaje Av. Banzer entre 2do y 3er Medardo
Chávez No. 135 Tel.: 00591 3 9304000 Mob. tel.: 00591 75031300 Email:luispolasek@gmail.com Facebooková adresa:
ConsuladoCZSantaCruz

• V Bolívii působí dva honorární konzuláty ČR. Od května 1996 působí honorární konzulát ČR pod vedením honorární
konzulky paní Patricie Reznicek v La Pazu a od října 2014 honorární konzulát pod vedením honorárního konzula
Luise Poláška v Santa Cruz de la Sierra:

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Teritoriální odbor pro Bolívii/Latinskou Ameriku
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MZV

• AMER (Odbor amerických států), tel.: +420 224 182 113, email.: amer_sekretariat@mzv.cz
• ODEV ( Odbor dvoustranných ekonomických vztahů), tel.: +420 224 182 592 / 951, e-mail.: odev@mzv.cz

MPO

• Odbor zahraničně ekonomických politik II (odbor 51600), tel. +420 224 853 070, e-mail.: chvatalova@mpo.cz

České instituce / agentury

• ČC, CzechTrade, CzechInvest nemají v Bolívii své zastoupení.
• Regionální kancelář CzechTourism s působností pro Bolívii sídlí v Mexico City.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Mezinárodní telefonní předvolba pro Bolívii je +591
• Policie: 110
• Hasiči: 119
• První pomoc: 118
• Červený kříž: 00591-2-2202930 – 103, 104, 105 106, 108, 114
• Letiště El Alto: 00591-2-2157300
• Letiště Santa Cruz: 00591-3-338-5000
• Letiště Cochabamba: 00591-4-412-0400
• Nemocnice v La Paz:
• Clínica 6 de Agosto: 00591-2-2430321
• Clínica Alemana: 00591-2-2433676, 2432155
• Clínica de Especilidades y Accidentes Trauma Klinik SA: 00591-2-2246275, 2244884

7.4 Internetové informační zdroje

7.4. Internetové informační zdroje

• Portál prezidentské kanceláře: www.presidencia.gob.bo
• Portál bolivijské vlády: www.bolivia.gob.bo
• Bolivijská Poslanecká sněmovna: www.diputados.bo/
• Portál bolivijské soudní moci: www.organojudicial.gob.bo/
• Nejvyšší soud: http://tsj.bo/
• Ústavní soud: www.tcpbolivia.bo/tcp/
• Nejvyšší volební soud: www.oep.org.bo
• Nejvyšší kontrolní úřad: www.contraloria.gob.bo/portal
• Nejvyšší státní zastupitelství: www.fiscalia.gob.bo
• Úřad ombudsmana: www.defensoria.gob.bo
• Bolivijská rada ochrany LP, demokracie a rozvoje: www.derechoshumanosbolivia.org
• Centrální banka Bolívie: www.bcb.gob.bo
• Národní banka (Banco Nacional): www.bnb.com.bo
• Úřad daňové služby: www.impuestos.gob.bo
• Kontrolní úřad finančního systému: www.asfi.gob.bo/
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• Národní fond regionálního rozvoje: www.fndr.gob.bo/es
• Národní statistický úřad: www.ine.gob.bo
• Národní celní úřad: www.aduana.gob.bo
• Národní meteorologický a hydrologický úřad: www.senamhi.gob.bo
• Úřad pro analýzu ekonomické a sociální politiky: www.udape.gob.bo
• Národní veterinární správa: www.senasag.gob.bo
• Deník La Razón: www.la-razon.com
• Deník El Diario: www.eldiario.net
• Deník La Prensa: www.laprensa.com.bo
• Deník La Jornada: www.jornadanet.com
• Ředitelství migrační policie: www.migracion.gob.bo
• Ředitelství civilního leteckého provozu: www.dgac.gob.bo
• Bolivijská státní naftařská společnost: www.ypfb.gob.bo
• Bolivijský institut zahraničního obchodu: www.ibce.org.bo
• Obchodní rejstřík: www.fundempresa.org.bo
• Turistické informace o Bolívii: www.bolivia.travel
• Seznam bolivijských firem: www.miguiabolivia.com
• Bolivijská národní obchodní komora: www.cnc.bo/
• Národní průmyslová komora: www.bolivia-industry.com/aldia.php
• Konfederace soukromých podnikatelů Bolívie: www.cepb.org.bo
• Národní komora exportérů Bolívie: www.caneb.org.bo
• Komora průmyslu, obchodu, služeb a turismu v Santa Cruz: www.cainco.org.bo
• Asociace soukromých bank Bolívie: www.asoban.bo
• Bolivijská komora pro uhlovodíky: www.cbh.org.bo
• Bolivijská komora stavebního průmyslu: www.cadecolp.com
• Bolivijská lesnická komora: www.cfb.org.bo
•
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