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I.
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
___________________________________________________________________________
a) Základná charakteristika hospodárstva
Filipíny sú s vyše 100-miliónovou populáciou 13-tym najľudnatejším štátom sveta. Táto ostrovná
krajina je bývalou kolóniou Španielska a USA, čo sa prejavuje na vplyve západnej kultúry
a najmä množstvom amerických firiem pôsobiacich v krajine. Ekonomika Filipín, kedysi druhej
najbohatšej ázijskej krajiny po Japonsku, zaznamenala začiatkom 80. rokov značný pokles a
Filipíny sa stali jednou z najchudobnejších krajín v regióne. Po krízových rokoch 2008 – 2009
došlo k trvalému rastu hospodárstva
Je jednou z najdynamickejších ekonomík východnej Ázie a Tichomoria. V krajine prevláda
zmiešaný ekonomický systém s množstvom podnikateľských slobôd kombinovaných
s centralizovaným hospodárskym plánovaním a silnou reguláciou. S rastúcou urbanizáciou,
rastúcou strednou vrstvou a veľkou mladou populáciou je ekonomická dynamika Filipín
postavená na silnom spotrebiteľskom dopyte podporovanom rozvinutým trhom práce
a vládnymi investíciami predovšetkým do infraštruktúry. Významný prílev prostriedkov do
ekonomiky predstavujú aj prevody pracujúcich Filipíncov v zahraničí svojim rodinám. Tieto
príjmy tvorí až neuveriteľných 9,5% HDP.
Filipíny sa z pôvodne poľnohospodárskej krajiny transformujú na ekonomikou s väčším
podielom služieb a spracovateľského priemyslu. Podiel sektora služieb na tvorbe HDP je
56,22%. V rámci služieb dominuje oblasť maloobchodu, predaj nehnuteľností a financie
a poisťovníctvo.
Podiel
priemyslu
v ekonomike
predstavuje
34,84%
a
podiel
poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu je 8,94%.
Prognózy budúceho hospodárskeho vývoja Filipín sa odvíjajú predovšetkým od odhadov
rastu domácej spotreby a predpokladanej ekonomickej výkonnosti hlavných obchodných
partnerov - Číny, Japonska, USA a EÚ ako exportných destinácií. Dôležitými faktormi ďalšieho
ekonomického vývoja sú aj odstránenie korupcie a iných nedostatkov vo fungovaní
verejných inštitúcií, vývoja cien palív a niektorých potravín, od ktorých dovozu sú Filipíny
závislé, ako aj pokračovania rastu príjmov Filipíncov pracujúcich v zahraničí.
Počet obyvateľov:
Ekonomický rast:
HDP:
HDP/p.c.:
Inflácia:
Miera nezamestnanosti:
Export:
Import:
Priame zahraničné investície:

105 mil.
6,7 %
330 mld. USD
3104 USD
1,9 %
3,9 %
69,3 mld. USD 0
112,8 mld. USD
9,8 mld. USD

b) Hlavné odvetvia hospodárstva
Najrozvinutejším odvetvím v krajine je sektor služieb, ktorého podiel na tvorbe HDP v roku 2018
predstavoval 56,22%. V rámci sektoru dominovali maloobchod, finančné a telekomunikačné
služby a doprava a preprava tovarov.
Za sektorom služieb nasleduje priemysel s 34,84% podielom na HDP. V rámci sektoru dominuje
priemyselná výroba a výstavba.
Poľnohospodárstvo 8,94% do HDP. Dominuje obrábanie pôdy a lesníctvo a rybolov.
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c) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch
Filipíny sú členom viac ako 40 medzinárodných organizácií, v troch z nich sú v úlohe
pozorovateľa. Medzi tie najvýznamnejšie patrí OSN, WTO, WB, ASEAN, ADB, APEC.
Filipíny boli v roku 2017 predsedníckou krajinou ASEAN. V rámci svojho predsedníctva vytýčili
šesť priorít:
1. občiansky orientovaná ekonomika,
2. mier a stabilita v regióne,
3. námorná bezpečnosť a spolupráca,
4. hospodársky rast založený na inováciách,
5. hospodárska odolnosť,
6. ASEAN ako globálny hráč.
V rámci jednotlivých priorít sa počas filipínskeho predsedníctvo podarilo dosiahnuť určitých
úspechov, najmä v oblasti ľudských práv, terorizmu, násilia a extrémizmu, ochrany
a udržateľného využívania morí, klimatických zmien a zavádzania inovácií.
Ako člen ASEAN sú Filipíny tiež súčasťou procesu „Regional Comprehensive Economic
Partnership“ (RCEP), ktorého podstatou je snaha o zosúladenie celkom piatich dohôd o
voľnom obchode, uzavretých medzi na jednej strane ASEAN a na druhej strane Čínou,
Japonskom, Indiou, Kórejskou republikou, Austráliou a Novým Zélandom.

II.
PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA
___________________________________________________________________________
a) Podnikateľská legislatíva
Medzi najdôležitejšie právne normy upravujúce podnikateľské prostredie patria Zákon
o právnických osobách, Zákon o malých a stredných podnikoch, Zákon o korporáciách,
Zákon o praní špinavých peňazí, Obchodný zákonník, Daňový zákon a Pracovný zákonník.
Okrem toho sú tieto normy doplnené o množstvo zákonov s obmedzenou územnou
platnosťou ako aj množstvom ustanovení pre konkrétny oblasti podnikania.

b) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci,
projekty regionálnej spolupráce
Hlavnými inštitúciami, ktoré riadia zahraničný obchod sú:
Ministerstvo obchodu a priemyslu, hlavne jeho útvar Bureau of Import Services:
www.dti.gov.ph
Ministerstvo poľnohospodárstva (Department of Agriculture):
www.da.gov.ph
Filipínska centrálna banka:
www.bsp.gov.ph
Úlohy agentúry na podporu obchodu a investícií plní Odbor obchodu a priemyslu, ktorý bol
vytvorený priamo vládou Filipín. Ten sa delí na Centrum medzinárodného obchodu, výstav
a misií a na Centrum na podporu investícií. Má zastúpenie v 21 krajinách, predovšetkým v Ázii,
Amerike a Európe. Hlavnými nástrojmi na podporu obchodu a investícií sú organizácia
podnikateľských misií a výstav, propagácia krajiny v zahraničí a poskytovanie právnych
konzultácii.
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Zahraničný obchod okrem už uvedených inštitúcií podporujú a riadia aj miestne orgány, ktoré
si vytvárajú odborné komisie na posudzovanie jednotlivých projektov regionálnej spolupráce.
Aktuálne hlavné projekty sú zamerané predovšetkým na energetiku a rozvoj
poľnohospodárskej výroby.

c) Verejné obstarávanie
Na verejné obstarávanie slúži centrálny elektronický portál: www.philgeps.gov.ph (kde možno
jednoducho vyhľadať tendrové ponuky vládnych inštitúcií). Prípravu pravidiel a kontrolu
verejného obstarávania má na starosti vládna inštitúcia Government Procurement Policy
Board (www.gppb.gov.ph).

d) Zmluvná základňa
V platnosti sú 4 dohody, z toho 3 ešte z ČSFR:
 Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej
republiky o leteckej doprave,
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej
socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky,
 Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a
Filipínskou republikou,
 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Filipínskej republiky o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov
Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo úradných pasov
Filipínskej republiky (bola schválená po vzniku SR).
Počas návštevy PPV a MiZVaEZ M. Lajčáka na Filipínach (22.-23.2. 2015) bol podpísaný
medzivládny Spoločný akčný plán, ktorého cieľom je rozvoj spolupráce v politickej,
hospodárskej, konzulárno-právnej a kultúrno-vzdelávacej oblasti, ako aj v regionálnych a
medzinárodných formátoch.

III.
INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM
___________________________________________________________________________
a) Priame zahraničné investície:
PZI v mld. USD

PZI

2014
5,7

2015
5,6

2016
8,2

2017
10,2

2018
9,8

Medzi najväčších investorov patria Singapur (935 ml. USD), Hong Kong (270 mil. USD),
Japonsko (218 mil. USD), Čína (200 mil. USD), USA (160 mil. USD).
Najväčšia časť investícií smerovala do výroby, finančných a poisťovacích služieb a trhu
s nehnuteľnosťami.
Najväčšou brzdou rozvoja PZI v krajine je fakt, že podľa ústavy pozemky na Filipínach nemôžu
byť vlastnené zahraničnými vlastníkmi. Je im len dovolené prenajať si pozemok s rozlohou až
do 1000 ha na 50 rokov, pričom tento nájom možno obnovovať vždy po 25 rokoch. Taktiež
vláda každé dva roky aktualizuje zoznam sektorov, v ktorých je zahraničným podnikateľom
buď zakázané alebo obmedzené ich podnikanie (tzv. Negative List, vydávaný na základe
Foreign Investment Act z roku 1991).
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b) Energetická politika krajiny
Za posledných 10 rokov sa dopyt po elektrickej energií v krajine zvýšil o 30%. Filipíny sú
v oblastí výroby energie do veľkej miery závislé na uhlí a zemnom plyne. V roku 2012 filipínska
vláda prijala „Filipínsky energetický plán“, ktorý definuje rozvoj krajiny v oblasti energetiky do
2030 roku a určuje jeho finančný rámec.

c) Veda, výskum a vývoj, inovácie
Filipínska vláda deklaruje veľký záujem o rozvoj vedy, výskumu, vývoja a inovácií. V súčasnosti
vynakladá na jej rozvoj 0,94 % z HDP. Napriek tomu však zatiaľ nevykazujú výrazné úspechy
na medzinárodnej pôde, aj keď filipínske vedecké inštitúcie spolupracujú s viacerými
vedeckými ústavmi na celom svete - predovšetkým ide o spoluprácu s USA, Japonskom a
Čínou.
Medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie patria:
National Academy of Science and Technology - www.nast.ph
Department of Science and Technology Philippines – www.dost.gov.ph
Advanced Science and Technology Institute – www.asti.dost.gov.ph

IV.
ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY
___________________________________________________________________________
Štatistika zahraničného obchodu PH v mld. USD

Vývoz
Dovoz
Obrat
Bilancia

2015
58,8
71
129,8
-12,2

2016
57,4
84,1
141,5
-26,7

2017
68,71
96,09
164,8
- 27,38

2018
69,31
112,84
182,15
-43,53

Podiel zahraničné obchodu na celkovom HDP krajiny v roku 2018 predstavoval 55%, z toho
21% tvoril export a 34% import. Deficit obchodnej bilancie je tradične v mínusových číslach
a to prevažne kvôli dovozu surovín a medziproduktov potrebných na priemyselnú výrobu.
Priemerne uplatňované importné clo (mimo poľnohospodárskych výrobkov) v roku 2018 činilo
6,7%. Filipíny sa snažia postupne znižovať dovozné clá. Podrobné informácie o aktuálne
uplatňovaných clách možno získať na webe colnej správy: www.tariffcommission.gov.ph.
Vyššie clá sú na poľnohospodárske produkty (priemerne cca 12%) z dôvodu ochrany
domácich producentov. Okrem cieľ sa na danú skupinu tovarov uplatňuje aj kvótový systém
(nižšie clo do určitého množstva dovozu a oveľa vyššie clo pri prekročení jeho limitov).
Dovoz poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a niektorých ďalších produktov je
riadený vydávaním importných licencií. Štát si monopolizuje dovoz pri strategickej komodite
ako je ryža.
Produkty na účely dovozu na Filipíny sú zaradené do troch kategórií:
 voľne importovateľné produkty,
 produkty, ktorých dovoz je regulovaný,
 produkty, ktorých dovoz je zakázaný.

b) Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz
Z pohľadu tovarovej štruktúry exportu za rok 2018 najvyšší podiel činili nasledovné položky:
 elektronika (51%),
 priemyselné tovary (6,3),
 stroje a prepravné zariadenia (4,8%),
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káblové zväzky (3%),
kovové súčiastky (2,5%).

Z pohľadu tovarovej štruktúry importu za rok 2018 najvyšší podiel činili nasledovné položky:
 súčiastky do elektronických zariadení (25,4%),
 minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály (12,4%),
 dopravné zariadenia (10,7%),
 priemyselné stroja a zariadenia (6%),
 surové materiály (5,3%).
Najväčšími obchodnými partermi PH sú Čína, Japonsko, USA, Južná Kórea a Hong Kong.

c) Vývoj zahraničného obchodu so SR za posledných päť rokov (vývoz/dovoz)
Štatistika vzájomného obchodu SR a Filipín podľa MH SR ( v mil. EUR)
2015
2016
2017
Vývoz
9
2,9
6,8
Dovoz
36,3
32,7
56,7
Obrat
45,3
35,6
63,5
Bilancia
-27,3
-29,8
-49,9

2018
2,3
43
45,3
-40,7

Hlavné položky vývozu zo SR: automobily, stroje, odevy, elektrospotrebiče, chemikálie.
Hlavné položky dovozu do SR: elektrické zariadenia, telekomunikačné zariadenia, textil,
kancelárske stroje, potraviny.
Provinčné úrady Filipín majú záujem o rozvoj spolupráce so zahraničnými firmami (o ich
technológie, financie) predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. Zatiaľ len v štádiu úvah je
možnosť, že každá väčšia provincia by si mohla vybudovať hlavné centrum pre spracovanie
potravín (akýsi ústredný potravinársky priemyselný park so spracovateľskými a skladovými
kapacitami). O priorite určitých projektov môže rozhodnúť aj ministerstvo poľnohospodárstva
a tak ich riešenie je potom riadené z úrovne centrálnej vlády.

V. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
___________________________________________________________________________
a) Marketingová stratégia pri vývoze do teritória
Vzhľadom na charakter slovenských výrobkov je potrebné využiť najvhodnejšie prostriedky
propagácie, ktoré sú iné, než agresívne reklamy na spotrebný tovar, kozmetiku, resp. mobilné
telefóny.
Vhodná a správne umiestnená reklama v rozhlase, televízii, svetelná reklama na ulici
znamená veľkú podporu predaja inzerovaných výrobkov.
Filipínske reklamné agentúry pod vplyvom príkladov z USA propagujú celoplošne inzerované
výrobky. Aktuálne je najvýhodnejšia ale zároveň najdrahšia reklama v priebehu zápasov v
basketbale, ktorý je najpopulárnejším filipínskym športom.
Rozhlasová reklama hrá stále významnú úlohu najmä v chudobných filipínskych provinciách,
pretože rozhlasový prijímač je pre väčšinu Filipíncov dostupnejší než televízia.
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Inzercia v cca 20 novinových denníkoch, ktoré vychádzajú v Manile, je štandardnou
masovou reklamou, ktorá oslovuje denne 10 miliónov Filipíncov. Odporúča sa aj reklama v
odborných časopisoch.
Medzi prostými Filipíncami sú veľmi obľúbené samolepky, ktoré dokážu poskytnúť lacnú a
dlhodobú propagáciu firmy.

b) Praktické informácie pre exportéra a importéra
Vízové formality, režim vstupu a pobytu:
Občania SR môžu na územie Filipín vstúpiť bez víz, ak ich pobyt neprekročí 30 dní. V prípade
dlhšieho pobytu je potrebné požiadať o víza na Veľvyslanectve Filipínskej republiky vo Viedni
alebo na Honorárnom konzuláte Filipínskej republiky v Bratislave.
Pri vstupe je potrebné predložiť cestovný pas s platnosťou o 6 mesiacov viac než je
plánovaná doba pobytu. Taktiež je potrebné preukázať sa platným spiatočným cestovným
lístkom (letenka), resp. cestovným lístkom do nasledujúcej krajiny destinácie.
Pre občanov Filipín vydáva víza na vstup do SR Veľvyslanectvo Českej republiky v Manile:
Embassy of the Czech Republic in the Philippines
Rufino Pacific Tower, 30th floor,
6784 Ayala Avenue
Makati City
1226 Manila,
The Philippines
Tel.: +632/8111155, +632/8111156, +632/8111160
Fax: +632/8111020
E-mail: manila@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/manila
Pre SR je teritoriálne príslušné veľvyslanectvo Filipín vo Viedni (www.philippine-embassy.at).
Filipíny majú v Bratislave honorárny konzulát (www.filipiny-konzulat.sk).
Doprava a odporúčané dopravné spojenia (letecké linky, vlaky, taxi služba, MHD, požičovne
áut):
Odporúčané letecké spoločnosti s odletom z Viedne napr. Emirates, Qatar Airways alebo
Lufthansa. V rámci hlavného mesta možno využiť taxíky.
Ubytovanie:
Hotelov je veľké množstvo, podnikateľom odporúčame kontaktovať honorárnych konzulov
pre poradenie vhodného ubytovania.
Zdravotné zabezpečenie:
Zdravotná starostlivosť je na dobrej úrovni v súkromných zariadeniach, aj keď je pomerne
drahá. Štátne zdravotníctvo má nižšiu úroveň.
Časový rozdiel medzi SR a Filipínami je + 7 hodín, keď v SR platí stredoeurópsky čas a +6 hod,
keď sa v SR používa stredoeurópsky letný čas.
Tel. predvoľba Filipín je: +63.
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Zoznam kontaktov a webových stránok významných ekonomických štátnych inštitúcií,
podnikateľských zväzov a obchodných komôr (okrem už uvedených):
Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI):
www.philippinechamber.com
European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP):
www.eccp.com
Philippine Exporters Confederation Inc.:
www.philexport.ph
Philippine Retailers Association:
www.philretailers.com
Society of Philippine Electrical Contractors:
www.specs.org.ph
Informácie o registrácii a podpore pre dodávateľov v oblasti stavebníctva je možné získať od:
Construction Authority of the Philippines (CIAP)
2/F & 5/F, Executive Center Bldg.
369 Gil Puyat Ave., cor. Makati Ave., Makati City
Tel. Nos.: (+632) 895.4424 / 895.6826
Fax No.: (+632) 897.9336
E-mail: ciapdti@yahoo.com
Philippine Constructors Association:
www.philconstruct.com
Chamber of Real Estate & Builders Associations, Inc.:
www.creba.ph
Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM):
www.citem.com.ph
(vládna agentúra na podporu exportu, fungujúca pod Department of Trade and Industry,
organizujúca aj výstavy na Filipínach)
Ďalšie ministerstvá a vládne agentúry:
Filipínska vláda a prezident:
Department of Finance:
Department of Energy:
Energy Regulatory Commission:
National Power Corporation:
National Grid Corporation of the Philippines:
National Transmission Corporation:
Department of Environment and Natural Resources:
Department of Public Works and Highways:
National Economic and Development Authority:
Department of Science & Technology:
Intellectual Property Office:
Mines and Geosciences Bureau:
Philippine National Railways:

www.gov.ph
www.dof.gov.ph
www.doe.gov.ph
www.erc.gov.ph
www.napocor.gov.ph
www.ngcp.ph
www.transco.ph
www.denr.gov.ph
www.dpwh.gov.ph
www.neda.gov.ph
www.dost.gov.ph
www.ipophil.gov.ph
www.mgb.gov.ph
www.pnr.gov.ph
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Zastupiteľský úrad SR pre Filipíny:
Veľvyslanectvo SR v Jakarte
Tel: 00-62-21-3101068
Fax: 00-62-21-3101180
29, Prof. Moh. Yamin
P.O.Box 1368 E-mail: emb.jakarta@mzv.sk
Menteng, Jakarta Pusat, Indonézia
Veľvyslanec:

Jaroslav Chlebo
(jaroslav.chlebo@mzv.sk)

Zástupkyňa veľvyslanca/konzulka:

Veronika Pristašová
veronika.pristasova@mzv.sk

Ekonomický diplomat:

Andrej Eštvaník
andrej.estvanik2@mzv.sk

Tiesňová linka: tel:

00-62-816 783 043
kontaktná osoba: Veronika Pristašová

Honorárne konzuláty:
Konzulárny úrad Manila
Filipíny
Konzul:
otvorený:
adresa:

konzulárny obvod:

Konzulárny úrad Cebu City
Filipíny
Konzul:
otvorený:
adresa:

konzulárny obvod:

Konzulárny úrad Manila
Post GHK je dočasne neobsadený
22.2.1998
Honorary Consulate General of the
Slovak Republic 3/F A end R Bldg. 213
Rizal Avenue ext. Kalokaan City 1400
Philippines
Tel.: +632/366 4487 +632/366 4489
Fax.: +632/362 4232
E-mail.: slovak.rep@gmail.com
Filipínska republika okrem provincie
Cebu

Konzulárny úrad Cebu City
Antonio N. CHIU
24.2.1998
Honorary Consulate of the
Slovak Republic 2nd Floor GCH
Building Tres Borces Street
Mabolo Cebu City 6000
Philippines Tel.: +63 32/232 9445
E-mail.:
srconsulatecebu@yahoo.com
provincia Cebu

Dátum: 24. máj 2019

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Indonézii: www.mzv.sk/jakarta, emb.jakarta@mzv.sk

