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1. VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE  
 
 

HDP celkom v PPP (2014):  
283 mld. USD  
Štruktúra HDP v % za rok 2014:  
Na HDP sa priemysel podieľa 49.4 %, služby 50,3 % a poľnohospodárstvo 0,3 %.  
HDP na obyvateľa (za rok 2014):  
71 000 USD  
Verejný dlh krajiny (2014): 6,8 % HDP 
Inflácia (2014): 3,0 % 
 
Základná charakteristika hospodárstva  
 
Kuvajt má pomerne otvorenú ekonomiku, ktorej základom je ťažba, spracovanie a vývoz ropy 
a zemného plynu. Ich vývoz je pre krajinu najdôležitejším zdrojom príjmov vo výške viac ako 
200 mld. USD ročne. Zásoby ropy sa odhadujú na 104 mld. barelov, čo je cca 9 % svetových 
zásob tejto suroviny a 4. miesto vo svete (po Saudskej Arábii, Iraku a Spojených arabských 
emirátoch). Zásoby sú odhadované pri súčasnej produkcii na 120 rokov. Hlavnými 
odberateľmi kuvajtskej ropy sú predovšetkým Japonsko, Čína, Singapur, Pakistan, India, 
Južná Kórea, Malajzia a Tajvan. Sem smeruje až 75% exportu. Prudký rozvoj hospodárstva 
ázijských krajín prinášal Kuvajtu, ktorého príjmy sú z 95% závislé na vývoze ropy, medziročne 
nárasty HDP v desiatkach percent. Rast HDP má od roku 2009 stúpajúcu tendenciu.  
 
Politika štátu aj napriek sľubom o snahu diverzifikovať ekonomiku krajiny naďalej pokračuje v 
orientácii na rozvoj ropného sektoru. Kuvajt chce v najbližších piatich rokoch investovať do 
svojho ropného sektoru približne 100 mld. USD. Investície sú v súlade s plánom do roku 2020 
zvýšiť ťažobné kapacity zo súčasných 3 mil. barelov/deň na 3,5mil. barelov/deň. Jedná sa 
predovšetkým o výstavbu novej rafinérie a modernizáciu dvoch starších prevádzok. 
Perspektívna sa javí aj v ťažba zemného plynu z novo objavených nálezísk. Strategickým 
zámerom vlády je zvýšiť ťažobnú kapacitu a nahradiť tak dodávky plynu z Kataru. Chce to 
dosiahnuť realizáciou projektu Severný Kuvajt, kde sa nachádza 5 nálezísk. Projekt by mal 
zahŕňať aj účasť zahraničných subjektov. Plyn by mal byť využitý pri prevádzke novej 
elektrárne na paroplynový cyklus s výkonom 3000MW. Avšak vzhľadom na to, že v 
uplynulom fiškálnom roku boli priemerné ceny ropy 103 USD za  barel, ale v januári 2015 pri 
schvaľovaní rozpočtu vo vláde na finančný rok 2015/2015 sa pohybovali len okolo 41 USD za 
barel , čo je pokles o 62 dolárov, teda cca. až 60 percent, pri štátnych príjmoch postavených z 
94 percent na príjmoch z predaja  ropy  hrozí,  podľa  Medzinárodného menového  fondu  a 
Svetovej  banky ,  že  pokiaľ  štát  nezníži výdaje,  dostane  sa  v strednodobom  horizonte  
rozpočet  štátu  do  deficitu. Po  16  rokoch  prebytkov sa v prebiehajúcom finančnom roku 
predpokladá deficit vo výške 7.05 KD/cca 24  mld. USD a to aj napriek zníženým výdajom o 
14mld. USD, nakoľko znížené výdaje nestačia  pokryť pokles príjmov až o cca.  68.3  mld.  
USD. Situácia sa čiastočne zlepšila vo februári 2015, keď po 7 mesiacoch poklesu začali ceny 
kuvajtskej ropy znova stúpať a začiatkom  marca 2015 dosiahli úroveň 62,5 USD za barel. 
 
Parlament Kuvajtu odsúhlasil v júni 2014 podpis Memoranda o porozumení s IMF o 
umiestnení Blízkovýchodného centra IMF pre Hospodárstvo a financie v Kuvajte (IMF Middle 
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East Center for Economics and Finance). Pôjde o jediné regionálne centrum pre región, 
celkovo ich chce mať IMF vo svete 7. Väčšina zdrojov pre pôžičky IMF je poskytovaná 
členskými krajinami, čo pre Kuvajt znamená ročne 1.3 miliardy SDR (Special Drawing Rights).  
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch 
ABEDA, AFDB (neregionálny člen), AFESD,KFAED, ALO,AMF, BDEAC, CAEU,CTBTO 
, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS,  
IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, 
MAAE,NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, Paris Club (pridružený člen), PCA, UN,  
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO,WFTU, WHO, WIPO,  
WMO, WTO 
 

2. DÔVODY OBCHODOVANIA  A PODNIKANIA V KRAJINE 

Jedným zo strategických zámerov establišmentu  je transformácia Kuvajtu na centrum 
obchodu a služieb respektíve vytvorenie regionálnej a obchodnej križovatky. Projekt má 
oficiálny názov "Bridge to China" (Silk Road), a jeho súčasťou má byť aj prepojenie post-
sovietskych producentov ropy a zemného plynu s regiónom Zálivu. Tento projekt počíta s 
vybudovaním veľkého námorného terminálu na polostrove Bubiyan, ktorý by sa mal stať 
najväčším prístavom na severe Zálivu. Mal by ho využívať Irán, Irak a Kuvajt, naviac z ostrova 
by mala viesť na pevninu diaľnica. Plánuje sa výstavba ďalších diaľníc, rozšírenie kuvajtského 
letiska a pokročenie v ďalších plánoch výstavby železnice prepojenej s ostanými krajinami 
GCC a výstavba metra v hlavnom meste.  
 

3 ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
Základná štatistika zahraničného obchodu  
 
Kuvajt je mimoriadne závislý na zahraničnom obchode vzhľadom k vývozu surovej ropy, 
ropných derivátov a produktov petrochemického priemyslu a dovozu tovarov a služieb, ktoré 
s výnimkou energetických potrieb, pokrývajú všetky ostatné potreby krajiny.  
V roku 2014 vzrástol vývoz o cca 4.5 % a  súčasne klesol dovoz takmer o 80% .Pozitívne saldo 
zahraničného obchodu tak bolo v roku 2014 o cca. 1% vyššie  oproti roku 2013.  
 
Obchodná výmena medzi SR a Kuvajtom  
V tis. EUR  2011  2012  2013  2014  

dovoz  616  3  183  38  

vývoz  25 888  39 867  54 286  54 528  

obrat  26 504  39 870  54 469  54 566  

bilancia  25 272  39 864  54 103  54 490  
Zdroj: MH SR 
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4.  PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 
 
Pripravované projekty a investície:  
 
 Tažobný priemysel 

- Zámerom je sústrediť ekonomiku do viacerých oblastí (nielen do ťažobného 
priemyslu), pritiahnuť viac investícií a podporiť súkromný sektor. S návratom cien 
ropy nad 100 USD za barel však realizácia tohto projektu už nie je tak akútna.  

 
Infraštruktúra – mesto Kuwait City 

- Kuwait City ma obmedzené možnosti rozširovania sa a jeho maximálna kapacita by 
mala byť 2,3 mil. obyvateľov. V roku 2015 by malo byť v Kuvajte 3,8 mil. obyvateľov, 
pripravuje sa preto niekoľko návrhov na rekonštrukciu stredu mesta Kuvajt.  

 
Voda 

- Vlády chce zvýšiť výrobu pitnej vody a zlepšiť jej distribúciu. V súčasnosti je pitná 
voda vyrábaná energeticky nákladným spôsobom - odsoľovaním morskej vody. 
Vegetácia sa zavlažuje brakickou vodou z podzemných zdrojov. Kuvajt ma dostatočné 
množstvo odsoľovacích zariadení na výrobu pitnej vody a napriek tomu plánuje 
výstavbu ďalšej odsoľovacej stanice. V oblasti Rawdatain sa nachádzajú zásoby 
podzemných pitných minerálnych vôd. Spotreba vody v domácnosti je najvyššia na 
svete.  
 
Odpodová voda 

- Ďalší otvorený problém, ktorý je nutné riešiť, je problém odpadových vôd, ktoré sú 
vypúšťané do mora bez dostatočného očistenia. Napriek skutočnosti, že krajina nemá 
jedinú rieku a voda je vyrábaná energeticky náročným spôsobom, vďaka nereálnej – 
dotovanej cene elektriny takto získaná voda nemá reálnu hodnotu, čo sa prejavuje jej 
nadmerným plytvaním.  

 
Infraštruktúra - Letisko 

- Pripravený je projekt rozšírenia medzinárodného kuvajtského letiska zo súčasnej 
kapacity 7mil. cestujúcich ročne na kapacitu 13 mil. cestujúcich ročne (2020).  

 
Infraštruktúra – ostrov Failaka 

- Ďalší projekt sa týka kuvajtského ostrovu Failaka, ktorý bol pred irackou inváziou 
využívaný na rekreačné účely. Ide o projekt rehabilitácie ostrova a jeho infraštruktúry 
v zmysle vybudovania turistického centra. Ostrov by mal byť prepojený s pevninou. V 
rámci podobného projektu má dôjsť k vybudovaniu turistických zariadení na 
najväčšom kuvajtskom polostrove Bubiyan. Na tomto ostrove by mala byť vytvorená 
aj zóna voľného obchodu. S ohľadom na vnútorné nezhody ohľadom výberu 
budúceho investora ako aj v dôsledku islamských tradícií sú developerské spoločnosti 
skeptické ohľadom vybudovania profitabilného turistického rezortu, ktorý by bol v 
dostatočnej miere využívaný domácimi a zahraničnými turistami. Drvivá väčšina 
kuvajtských klientov s ohľadom na „suchý zákon“ preferuje víkendové pobyty v 
Bahrajne a v Dubaji.  
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  Energia 

- Vláda začala práce na projektoch rozširovania kapacity výroby elektrickej energie 
výstavbou dvoch nových elektrární (paroplyn). Prvá o výkone 3000 MW bude 
financovaná zo štátnych prostriedkov v severnej časti krajiny. Druhá by mala byť 
financovaná súkromným sektorom. Bude sa jednať aj o rozšírenie kapacity už 
existujúcich elektrární. Vláda plánuje investovať do rozvoja elektrickej energie a 
vodných projektov 1,7 mld. KWD.  

 

- Štát už dlhé roky trpí vnútropolitickou patovou situáciou, keď neustále spory medzi 
vládou a parlamentom neumožňujú uskutočniť potrebné investície do svojho rozvoja, 
a to aj napriek vynikajúcej ekonomickej situácii v ktorej sa krajina rok čo rok 
nachádza. Viaceré projekty v rámci štvorročného rozvojového plánu (dokončený má 
byť v roku 2014) sa zatiaľ nezačali, v lepšom prípade sú vo veľkom sklze. Nová vláda 
(vymenovaná 4.8.2013) sa zaviazala preinvestovať do roku 2016 až 75 mld. USD na 
projekty infraštruktúry (energetika a bytová výstavba). Verejnosť ale aj súkromný 
sektor očakávajú od novej vlády, že naštartuje krajinu k ekonomickej transformácii a 
urýchli tak schválenie niektorých stavebných a rozvojových projektov, ktoré boli v 
minulosti pozastavené kvôli politickým nezhodám v parlamente. 

 
 
 
 
 

5. PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 
 
Vyhodnotenie odbytových možností SR  
 
Analýza dovozu max. 10 hlavných tovarových skupín podľa miestnych štatistík  
Dlhodobo najvýznamnejšou položkou dovozu sú osobné vozidlá, traktory, športové dopravné 
prostriedky, lieky, oceliarske výrobky, zlatnícke produkty, oceľové zvitky, mobilné telefóny, 
chladiarenská technika  
 
Analýza odbytových možností, definícia možnosti spolupráce v oblasti exportu SR:  
Pre slovenské podnikateľské subjekty sa ukazujú možnosti, ktoré sú v rozvojovom pláne 

štátu, kde sú otvorené nové možnosti pre účasť na nových energetických projektoch, 

dopravných a stavebných prácach na rozvoji infraštruktúry, rozvojové plány ťažobných 

možností (ropa, plyn). Šancu uspieť však majú len manažérske firmy, ktoré by využívali lacnú 

pracovnú silu z Ázie. Ďalej sú to projekty jednoduchej priemyselnej a poľnohospodárskej 

výroby. Slovenské firmy, ktoré nemajú vlastné finančné zdroje na realizáciu väčších 

projektov, môžu okrem svojho tovaru priniesť do teritória aj svoje skúsenosti v oblasti 

manažmentu a know-how na realizáciu a riadenie výroby. Značným rizikom je vývoz 

poľnohospodárskych výrobkov podliehajúcich veterinárnej a fytosanitárnej inšpekcii, 

nakoľko kuvajtská strana často mení predpisy. V prípade akýchkoľvek výrobkov živočíšneho 

pôvodu sa požaduje certifikát, že produkt bol spracovaný v súlade s islamskými tradíciami 

(Halal). Kuvajt má záujem o špičkovú kvalitu od renomovaných výrobcov. Perspektívnou 
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položkou slovenského exportu budú aj naďalej automobily respektíve položky s ktorými sa aj 

naďalej v súčasnosti obchoduje. Výrobky strojárskeho priemyslu to majú náročnejšie, 

nakoľko je v Kuvajte veľká konkurencia najmä z ázijských krajín, ktorých cena tovarov je 

niekoľko násobne nižšia ako na Slovensku. Trh je pre strojárske výrobky zatiaľ pomerne malý 

vzhľadom na to, že priemyselná výroba je veľmi obmedzená. Je tu možnosť uplatnenie sa v 

energetických projektoch (nové kapacity, rekonštrukcie, údržba), vodárenstvo, dopravné a 

stavebné práce na rozvoji infraštruktúry, výstavba nemocníc. Samozrejme je tu veľká 

konkurencia z USA, zo západných krajín Európy, Číny, Južnej Kórei, Indie a Pakistanu. Občania 

Kuvajtu v letných mesiacoch často navštevujú Slovensko v rámci kúpeľnej turistiky (Piešťany). 

Aj tu sa však mení vkus mladšej generácie, ktorá uprednostňuje iný typ relaxu a ani štát už 

masovo nehradí kúpeľné pobyty v zahraničí. Je potrebné, aby slovenské podnikateľské 

subjekty podnikajúce v kúpeľníctve ponúkali pobyty na úrovni päťhviezdičkových rezortov. 

 
6. OBCHODUJEME A PODNIKÁME V KUVAJTE 
  

Zmluvná základňa  

21. apríla 2014 vstúpila do platnosti „Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a 

predchádzaní daňovým únikom v odbore daní z príjmov“ (Agreement for the Avoidance of 

Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion) medzi Slovenskou republikou a štátom 

Kuvajt.  

Vzhľadom na to, že SR už má s Kuvajtom uzatvorenú Zmluvu o vzájomnej podpore a ochrane 

investícií, Kuvajt je prvou a zatiaľ jedinou z krajinou z krajín regionálneho integračného 

zoskupenia GCC (Gulf Cooperation Council, členské krajiny: Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, 

Katar, Spojené Arabské Emiráty a Omán) s ktorou má SR v platnosti obidve základné 

ekonomické zmluvy. Moderná zmluvná základňa v tejto oblasti tak vytvorila potrebné právne 

zázemie pre prehlbovanie a rast vzájomnej ekonomickej spolupráce.  

V priebehu roku 2014 prebiehali rokovania o uzatvorení Dohody o hospodárskej spolupráci 

na ktorej základe bude o.i. založená Zmiešaná hospodárska komisia. 

Dovozný a vývozný režim, obchodná prax  

Dovozný režim krajiny je veľmi liberálny. Vzhľadom k obmedzenej domácej výrobe štát nemá 

potrebu chrániť (až na niektoré výnimky) túto slabú výrobu colnými bariérami. Dovozné clo 

je v priemere 4%, niektoré druhy najmä potravinársky tovar je v určitých obdobiach roku bez 

cla alebo trvale bez cla. Existujú určité obmedzenia religiózneho charakteru , najmä zákaz 

dovozu alkoholu, bravčového mäsa, zbraní, pornografického materiálu. Dovozy 

potravinárskeho tovaru podliehajú zdravotnej kontrole aj keď tovar už obsahuje tzv. "Health 

Certificate". Objem dovozu nie je regulovaný žiadnymi reštrikciami. SR nemá podpísané s 

Kuvajtom v tomto smere žiadne zmluvy. 
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Podnikateľská legislatíva , systém riadenia zahraničného obchodu, inštitúcie, legislatívne 

normy  

Legislatíva štátu ukladá mať pre akúkoľvek hospodársku aktivitu v krajine miestneho 

agenta/partnera. Jedná sa hlavne o prevádzkovanie distribučných, produkčných alebo iných 

hospodárskych centier zahraničných firiem. Ďalej sa jedná o účasť zahraničných firiem v 

tendroch. Pre priamu dodávku tovaru kuvajtskému odberateľskému subjektu agent zo 

zákona nie je nutný, i keď sa miestne firmy o nutnosti agenta snažia zahraničné subjekty 

presvedčiť v snahe o získanie výhradnej zastupiteľskej zmluvy. Je nutné zdôrazniť, že výber 

vhodného partnera je prvým a rozhodujúcim krokom každého subjektu pri vstupe na 

kuvajtský trh. Kuvajtské subjekty spravidla požadujú ročnú alebo niekoľkoročnú výhradnú 

zastupiteľskú zmluvu. Možno odporučiť uzavierať nevýhradné zmluvy na celý výrobný 

program alebo ak táto cesta nie je priechodná, výhradnú zmluvu s viac partnermi. Každému 

zástupcovi je možné zveriť časť výrobného sortimentu (pokiaľ to sortiment dovoľuje). V praxi 

u niektorého (hlavne spotrebného) tovaru je možné odporučiť stanovenie podmienečných 

limitov dosiahnutého obratu za ½ roka pre platnosť výhradnej zmluvy a pod. Styky, aktivita a 

odborná fundovanosť agenta sú predpokladom úspechu na kuvajtskom trhu. Pri výbere 

agenta je nutné zohľadniť tiež počet a štruktúru zastupovaných firiem (u lepších agentov je 

to i niekoľko desiatok), či nezastupuje obdobný konkurenčný sortiment a najmä či u firmy nie 

je reprezentant z krajiny konkurenta, ktorý má možnosť osobne výrazne ovplyvňovať 

myslenie a konanie agentskej firmy v neprospech inej firmy.  

Pretože Kuvajťania zverujú riadenie svojich súkromných firiem väčšinou cudzincom ( Indom, 

Libanoncom, Sýrčanom, Egypťanom a pod.) a títo alebo ich podriadení sa pri návštevách v 

zahraničí preukazujú kuvajtskou ID kartou a nepriamo alebo priamo ako Kuvajťania, je 

možné odporučiť spoločensky vhodnú formu zistiť podľa pasu, o akú štátnu príslušnosť sa 

jedná a v prípade, že sa nejedná o Kuvajťanov, je vhodné zaujímať sa o majiteľa firmy, 

majiteľom môže byť len Kuvajťan – cudzinec môže byť partner, t.j. s kapitálovou účasťou zo 

zákona nepresahujúcou 49% a u bánk 30%. 

Balenie, doprava, značenie tovaru, klasifikácia tovaru a kvalifikačné požiadavky na tovar:  

Tovar je dopravovaný zväčša výhradne lodnou dopravou. Najčastejšie sú požadované tieto 

sprievodné doklady - obchodná faktúra v arabskom jazyku alebo v angličtine s uvedením 

všetkých štandardných údajov. Faktúra musí obsahovať označenie číselným kódom tovaru 

podľa medzinárodného colného číselníka a s označením výrobcu tovaru a krajiny pôvodu. 

Ďalej to je osvedčenie o pôvode tovaru, baliaci list a konosament. Špecifické je prehlásenie 

kapitána alebo špeditéra, že tovar je naložený na tzv. "Conference vessel" (loď, ktorá má 

povolenie kotviť v kuvajtskom prístave a tzv. "Halal" certifikát u mäsa a mäsových výrobkov 

(porážka zvierat podľa moslimského rituálu). Na obchodných faktúrach musí byť uvedené 

prehlásenie, že tovar nie je izraelského pôvodu a ani z izraelských komponentov. Ďalšie 

doklady záležia od druhu daného tovaru. Napríklad fytopatologické osvedčenie alebo 

veterinárne osvedčenie u potravín. 
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7. UŽITOČNÉ KONTAKTY V KUVAJTE 
 

Central Tenders Committee  

P.O.Box 1070 Safat, 13011 Kuwait  

tel: + 965 2240 - 1200  

fax: + 965 2241 - 6574  

web: www.ctc.gov.kw  

 

 

 

Kuwait Chamber of Commerce and Industry  

P.O.Box 775 Safat, 13008 Kuwait  

tel: + 965 2241-7825, + 965 2243-3854  

fax: + 965 2240-4110  

web: www.kcci.org.kw  

 

Kuwait Investment Authority  

Ministries Complex - Al-Mirqab  

tel.: + 965 2248-5600  

fax: + 965 2245-4059  

e-mail: information@kia.gov.kw  

web: www.kia.gov.kw/kia  

 

Kuwait International fair KSC  

P.O.Box 656 Safat, 13007 Kuwait  

tel.: +965 2538-7100  

fax: + 965 2539-3872  
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e-mail: info@kif.net  

web: www.kif.net  

 

Kuwait Direct Investment Promotion Authority  

P.O.BOX : 3690 Safat 13037, Kuwait. ,Sharq - Khalid bin alwaleed street - City tower, State of 
Kuwait.  

Tel. : +965 2224 0700  

Fax : +965 2224 0773  

Email : info@kdipa.gov.kw  

web: www.kfib.com.kw  

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuvajte Block 2, Street 16, Villa 22, 131 23 Area 

Surra, Kuvajt Tel.: +965 253 53 893, +965 253 53 895 Fax: +965 253 53 894 e-mail: 

emb.kuwait@mzv.sk  

Web: www.mzv.sk/Kuvajt  

Úradné hodiny: nedeľa až streda 08:30 - 16,30, štvrtok 08:30 - 14:00 (MČ)  

Stránkové hodiny vízového a konzulárneho oddelenia: pondelok, streda 10,00 - 13,00  

Kuwait News Agency (aktuálne spravodajstvo): www.kuna.net.kw 

 

mailto:info@kdipa.gov.kw

