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CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V 
KSA 
V důsledku nedostatku vody, fenoménu pro převážnou část území království  jako neobnovitelného 
zdroje, dochází k výraznému ústupu od rostlinné  a rozvoji živočišné výroby (chov drůbeže – nosnic a 
brojlerů) nebo její  stagnaci (chov skotu) při výrazné závislosti na dovozech krmiv, včetně objemných, 
krmných doplňků a premixů 

04/2016 PLÁN RESTRUKTURALIZACE EKONOMIKY - VIZE 2030 A NTP 

1. Podpora ekologického zemědělství 

2. Zajištění  potravinové bezpečnosti tuzemské produkce i importů (SFDA) 

3. Zkvalitnění veterinární péče, optimalizace a racionální využívání vody pro zem. účely,  ČOV, rozvoj 
národních parků, mikrozávlahy, hydroponie, podpora vlády pro rozvoj  chovu ryb (mořských i 
sladkovodních) 

ZHORŠENÍ EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚ (ROPA) A ZAVÁDĚNÍ DANÍ 

1. Od června byla zavedena spotřební daň na vybrané produkty 

2. Od 1.1.2018 bude zavedena DPH, v účetních odděleních firem je velký  nepokoj 

3. Dopad do spotřebitelské poptávky a nejistota při přípravě nových kontraktů 

POLITICKÁ SITUACE V REGIONU S DŮSLEDKY I DO SEKTORU AGRI-FOOD 

1. Válka v Jemenu, katarská krize, saudizace  

2. Dopad na obchodní vztahy včetně dodávek potravin a surovin pro zem. výrobu 



Předpokládá se, že v roce 
2018 dosáhne výše 259,4 mld 
SAR. Celkově se kapitálové 
výdaje v potravinářském 
odvětví dále zvyšují, přičemž 
růst v sektoru rychlého 
stravování se očekává 
minimálně 3% ročně.  

Navzdory zpomalení 
ekonomiky v zemi se 
spotřeba potravin v Saúdské 
Arábii v roce 2017 zvýší o 
7,3% proti předchozímu roku, 
což ve finančním vyjádření 
představuje 224,5 mld SAR.  

Saúdská Arábie je atraktivní 
pro další globální investice do 
sektoru potravinářských 
služeb. Zejména v segmentu 
rychlého stravování, který se 
na mladou populaci výrazně 
orientuje.  

Ucelený koncept pro rychlé 
občerstvení, restaurace i 
provozy hromadného a 
školního stravování (angl. food 
service), je na trvalém 
vzestupu. Obrat dosáhl výše 
33,3 mld SAR (8,87 mld 
USD), což finančně 
představuje téměř polovinu 
trhu GCC.  

ODHAD VÝVOJE VÝSLEDKY ROKU 2017 

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI FAST FOODY 

Spotřeba potravin se v 
Saúdské Arábii se podle 
odhadů odborníků bude 
dále do roku 2018 
zvyšovat a dosáhne 
hodnoty 91,9 mld SAR 
(24,5 mld USD) 

TREND 
SPOTŘEBY 
POTRAVIN 



OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI (1) – POTRAVINY A NÁPOJE 
Poptávka po produktech zdravé výživy je na vzestupu, zvláště jde o cereální produkty, dětskou výživu, 
granulované čaje, čerstvé  ovoce a zeleninu a rovněž zmražené zeleninové směsi.  

POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

1. Tradičně je zájem o mléčné výrobky- měkké sýry, přírodní tvrdé a polotvrdé sýry, sušené mléko, 
máslo 

2. Dodávky pro gastro - služby, veřejné stravování/fast foody suroviny 

3. Drůbež a hovězí maso,  

 

POTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU A PŘÍDAVKY  

1. Potravinářské  zlepšující přípravky aj. ingredience, barviva, pekařské směsi 

2. Doplňky stravy 

3. Cukrářské výrobky, cukrovinky, snacky, rafinovaný cukr, kukuřičný škrob 

4. Čerstvé ovoce a zelenina, zmražená zelenina a bramborové hranolky, oleje 

 

NÁPOJE A DALŠÍ POLOŽKY 

1. Minerální vody přírodní i ochucené, sirupy, ovocné koncentráty 

2. Speciální nápoje bez konzervantů pro děti, sportovce, granulované čaje 



OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI (2) – AGRÁRNÍ POLOŽKY 
 Import krmiv – jadrných zvláště  ječmene, minerálně-vitaminózních doplňků, premixů ale i objemných 
(seno, sláma) patří  objemově mezi nejzajímavější importní položky.   

KRMIVA, VETERINÁRNÍ LÉČIVA 

1. Vláda podporuje nákupy půdy v  zahraničí a nebo alespoň nákup krmiv i siláže 

2. Veterinární  léčiva, vakcíny 

3. Hnojiva, pesticidy, perspektivy má semenářství 

 

TECHNOLOGIE PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

1. Technologická zařízení pro chov drůbeže a skotu 

2. Výrobny krmných směsí, zařízení pro těžbu a zpracování fosfátů 

3. Plnící linky na nápoje, dodávky mlékárenského zařízení 

 

CHOV RYB, GENETIKA, NÁSADOVÁ VEJCE 

1. Vedle ekologického zemědělství  je podpora rozvoje chovu ryb vládní prioritou 

2. Inseminační dávky prověřených býků, násadová vejce 



ÚSPĚŠNÉ PŘÍPADY ČESKÝCH FIREM V KSA 
 ZD komunikuje a podporuje v různých stádiích přípravy a realizace obchodních aktivit řádově s mnoha 
desítkami českých subjektů a je pouze na nich, do jaké míry uvolní informace z pohledu jejich působení a 
obchodních výsledků v zahraničí ke zveřejnění. Uvádíme pro základní představu následující příklady 
úspěšných exportérů: 

POTRAVINY 
1. Kategorie cerálií , zdravé výživy a cukrářských výrobků – OP běží opakovaně 

2. Doplňky stravy a granul. nápoje–  2 nezávislí  čeští výrobci dodávají do KSA pod PL 

3. Vitaminózně-miner. prášky pro skot  – OP zrealizován, projednává se nový kontrakt 

4. Minerální vody a pekařské směsi – dodány zákazníkům první zásilky 

5. Sušáky (a sýry Akawi) – dodávky fungují, rozšířili jsme pro další  zájemce – exportéry 

6. V  jednání dětská výživa, majonézy, zmražené hranolky, sladové nápoje, snacky 

 

TECHNOLOGIE PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
1. Technologická zařízení pro chov drůbeže a skotu – v jednání 

2. Výrobny krmných směsí – v jednání 

3. Plnící linky na nápoje, dodávky mlékárenského zařízení – v jednání 

 

GENETIKA, NÁSADOVÁ VEJCE 
1. Inseminační dávky prověřených býků a sestavení  připařovacích plánů-nabídnuto 

2. Násadová vejce – zájem je, ale dosud byl zákaz dovozu z ČR – brzo bude zrušen 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST! 

Eduard Řeháček, zemědělský diplomat, ZÚ Rijád, e-mail: eduard_rehacek@mzv.cz tel.: 
+966 539 199 447 
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