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Alžírsko

Alžírská vláda dlouhodobě usiluje o snížení výdajů za dovoz zboží a služeb, ve kterém vidí příčinu 
ekonomické recese. Tenčící se zásoby zahraničních deviz stály v  posledních letech za  mnoha 

restriktivními úpravami zahraniční obchodní politiky, od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby 
v místě k sejfgardům. S tím souvisí i navýšení míry úvěrové rizikovosti. V rámci opatření COVID-19 bylo 
tudíž pro rok 2020 vyhlášeno snížení objemu dovozů z původních 41 mld. USD na 31 mld. USD. Příjmová 
strana účtu, kterou z 95 % tvoří příjmy z vývozu ropy a navazujících produktů, se v roce 2020 totiž sníží 
hned dvakrát, v důsledku rekordně nízké ceny za barel ropy a snížením poptávky. Úsporná opatření se 
vztahují i na rozpočet státního ropného podniku Sonatrach, jehož náklady na investice a těžbu se sníží 
o polovinu, na 7 mld. USD. S tím významně souvisí i pozastavení možnosti uzavírat nové smlouvy se 
zahraničními partnery na průzkumy a další služby. Alžírsko se dlouhodobě vyznačuje relativně nízkou 
mírou inflace, která se zvedne až v  roce 2022, a  relativně únosnou mírou nezaměstnanosti, na  jejíž 
řešení cílí mnohé rozvojové projekty zahraničních donátorů. 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 1,4 0,8 –8,0 1,7 2.1

HDP na obyvatele (tis. USD) 4,1 4,3 3,7 4,0 —

Míra inflace (%) 3,5 2,4 2,3 2,8 3,9

Nezaměstnanost (%) 11,6 11,9 15,1 15,1 13.1

Bilance běžného účtu (mil. USD) –16,7 –12,3 –23,4 –22,5 –18,2

Populace (mil.) 42,1 42,9 43,7 44,5 —

Konkurenceschopnost 92/140 89/141 — — —

Exportní riziko OECD 4/7 4/7 5/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Alžírsko na koronakrizi zareagovalo standardními fiskálními i monetárními opatřeními. Podnikům 
tak byl umožněn odklad účetních uzávěrek, daňových záloh a platby DPH. Již zadluženým podnikům 
bylo umožněno přenastavit splátkový kalendář, a zprostit se platby daně IBS. Bankovní sektor, jehož 
modernizaci snad pandemie urychlí, snížil kapitálové rezervy tuzemských bank na  60 % likvidity; 
banky byly také zproštěny povinnosti držet vyrovnávací rezervy a odkládaly splátky úvěrů dle situace 
klienta. Podnikatelský svaz CARE, který dlouhodobě názorově přispívá k  projektu transformace  
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alžírské ekonomiky, u vlády prosadil podporu každého zaměstnance soukromého sektoru částkou 
10 000 DZD měsíčně (75 EUR). Alžírsko se dlouhodobě snaží změnit svůj hospodářský model 
z ekonomiky závislé na vývozu ropy na diverzifikovanou ekonomiku. Události roku 2020 jsou silným 
impulzem, který ideálně vyústí v řadu strukturálních reforem a liberalizaci mezinárodní obchodní 
výměny.

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Od roku 2009 se na zakládání společných podniků v Alžírsku uplatňovalo restriktivní investiční pravidlo 
49/51 stanovující zahraničnímu subjektu minoritní podíl. Toto omezení mělo za následek komparativně 
nižší míru přímých zahraničních investic oproti sousedním státům (FDI/HDP nedosahuje ani 20 %). V roce 
2020 bylo investiční pravidlo 49/51 zrušeno s výjimkou tzv. strategických oborů (zejména farmaceutický, 
energetický a veškerý těžební průmysl). Zrušení investičního pravidla je příslibem, že Alžírsko bude 
postupně měnit kurz a bude se otevírat zahraničním investicím a další mezinárodní spolupráci. Stále 
platí, že Alžírsko disponuje relativně vzdělanou a levnou pracovní silou, světově významnými surovino-
vými zdroji a poměrně nenasyceným trhem.

 ▶ Energetický průmysl

Energetika je v Alžírsku tradičně strategickým 
sektorem a investice v něm jsou pečlivě upraveny 
omezujícím investičním pravidlem 49/51 a dalšími 
úpravami vycházejícími ze Zákona o uhlovodících 
2019. Alžírsko je v pořadí 18. největším výrobcem 
ropy, 10. největším výrobcem plynu a 6. největ-
ším vývozcem plynu na světě. Dle Akčního plánu 
hospodářského rozvoje pro rok 2020 bude vedle 
rozvoje petrochemického průmyslu a  nových 
těžebních ložisek plynu a ropy Alžírsko znovu cílit 
i na rozvoj obnovitelných zdrojů energie s konkrét-
ním záměrem pokrýt do roku 2035 až 15 000 MW 
právě z čistých zdrojů. Nejde pouze o významnou 
úsporu tenčících se zásob plynu, ale i  o  snahu 
redukovat emise a posílit podnikatelskou činnost 
v sektoru, který má v zemi především s ohledem 
na fotovoltaiku velký potenciál. O zajištění ener-
getické účinnosti hovoří komplementární Národní 
program energetické efektivity (EE), ten přináší 
celou škálu významných socio-ekonomických 
dopadů. Konkrétní cíl akčního plánu je uspořit 
do roku 2030 až 63 mil. tepů zavedením termoizo-
lací u 100 000 obytných jednotek ročně, výměnou 

veřejného osvětlení v rozsahu 1,1 milionů lamp se 
sodíkovými výbojkami ročně, rozšířením solár-
ních ohřívačů vody v počtu 100 000 kusů ročně 
a rozšířením úsporných zářivek v počtu 10 milio nů 
za rok. 

Dokladem zájmu o rozvoj obnovitelných ener-
gií je nejen Vládní program obnovitelných zdrojů 
energie (EnR), ale i  zamýšlená největší fotovol-
taická elektrárna na světě poblíž marockých hra-
nic a již probíhající alžírsko-německá spolupráce 
na projektu Desert Energy, který bude dodávat 
Evropě 17 % její spotřeby energie.

 ▶ Obranný průmysl

Patří dlouhodobě mezi hlavní osy česko-alžírské 
spolupráce. Alžírsko disponuje největším armád-
ním rozpočtem v Africe a pro rok 2020 předsta-
vuje obrana 25 % alžírského státního rozpočtu, 
tj. 9 mld. € (navýšení o 0,3 % oproti roku 2019). 
Objemné investice do obranného sektoru odráží 
složitou geopolitickou situaci Alžírska, která 
se v posledních letech komplikuje také přítom-
ností lidového revolučního hnutí hirak. Výsledky 
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alžírského obranného průmyslu se každoročně 
předvádí na veletrhu Foire de la production algé-
rienne v hlavním městě Alžíru. Alžírská armáda 
má zájem o bezpečnostní a obranné technologie, 
zbraně a  munici, leteckou techniku i  komuni-
kační a radiolokační systémy. Přehled veřejných 
zakázek v tomto sektoru lze sledovat na portá-
lech www.baosem.com, www.algeriatenders.com 
a www.mdn.dz. Alžírské ministerstvo vnitra také 
v roce 2020 navýší počet bezpečnostních složek 
o dalších 6 000 tabulkových míst, která budou 
pravděpodobně vyžadovat další vybavení, a  lze 
tak očekávat publikaci dalších tendrů.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Patří mezi tradiční oborové příležitosti českých 
exportérů, z  nichž mnozí již aktivně dodávají 
zdravotnické pomůcky a  nábytek jak soukro-
mým subjektům, tak vojenským nemocnicím 
skrze tendrové zakázky. Jakkoliv se Alžírsko 
pokouší o výrobu vlastních léků a tento sektor 
vzrostl v posledních letech o 17 %, pro jejich pro-
dukci často chybí technické vybavení a vybavení 
pro sterilizaci a odvzdušnění výrobního závodu. 
Pandemie COVID-19 také ukázala na nedostatky 
zdravotnických zařízení zejména s  ohledem 
na počet JIP lůžek (pouhých 200 na 43 milionů 
obyvatel). Dlouhodobě evidujeme také zájem 
o  nelékařský materiál, zdravotní pomůcky, 
a potravinové doplňky, stejně jako kosmetické 
výrobky bez předpisu. Zdravotnický sektor 
po pandemii projde kompletní restrukturalizací, 
pro jejíž exekuci vznikla Národní agentura pro 
zdravotní dohled. Ta již identifikovala nedostatky 
v oblasti gynekologické péče, chirurgických jed-
notek a onkologických zařízení. Není také vylou-
čeno, že vzroste poptávka po výstavbě nových 
nemocnic na klíč.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

V roce 2019 se Alžírsku investice do zemědělského 
sektoru, konkrétně do obilninové kampaně, vypla-
tila a opatření zavádějící racionalizaci dovozu obi-
lovin, podle propočtů OAIC, ušetřila státní kase 
1 mld. USD. I Plán hospodářského rozvoje 2020 
staví do velké míry na rozvoji zemědělského sek-
toru s cílem zajistit zemi potravinovou bezpečnost. 
Plán hovoří o modernizaci a především digitalizaci 
zemědělství, zlepšení jeho výkonnosti a konkuren-
ceschopnosti s výhledem na posílení vývozu země-
dělských produktů v horizontu roku 2024. Také 
předznamenává zavedení investičních pobídek 
na projekty lokalizované v  jižních částech země 
a  na  náhorních plošinách zaměřené především 
na strategické kultury (obilniny, olejovitá semena, 
cukr) a jejich další zpracování. Zvláštní pozornost 
je věnována rozvoji zemědělství v oblasti Sahary 
s ohledem na chov velbloudů – vznikat by tak měly 
mlékárny, jatka i zpracovatelské závody. 

V návaznosti na vládní program rozvoje modré 
ekonomiky plán hovoří o posílení akvakultury, ať 
už ve smyslu zajištění dlouhodobě udržitelného 
rozvoje mořského rybolovu, či rozšiřování projektu 
rybníků a chovu sladkovodních ryb. V neposlední 
řadě se také zmiňuje nutnost zlepšit infrastruk-
turu – výstavba loděnic, přístavů, posílení flotily 
a posílení distribučních kanálů. Dovoz koncových 
produktů tohoto sektoru je sice zatížen sejfgardy 
(DAPS), ale v mnoha ohledech se rozvoj alžírského 
zemědělského a potravinářského průmyslu stále 
neobejde bez světového know-how a především 
související techniky.

Velvyslanectví ČR v Alžíru 
e-mail: commerce_algiers@mzv.cz
www.mzv.cz/alzir

www.baosem.com
http://www.algeriatenders.com/appeloffres
http://www.mdn.dz/
mailto:commerce_algiers@mzv.cz
https://www.mzv.cz/alzir
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Egypt 

Hospodářský růst posledních let byl přerušen negativními dopady pandemie COVID-19. Za asistence 
Mezinárodního měnového fondu dokázal Egypt do roku 2019 zavést důležité ekonomické reformy, 

které mu měly dopomoci k  fiskální konsolidaci. Právě díky liberalizaci směnného kurzu, zavádění 
investičních pobídek či reforem v  energetickém sektoru se předpokládalo, že dojde v  příštích letech 
k hospodářskému růstu. Z důvodu pandemie COVID-19 bude v lepším případě hospodářský růst posunut, 
v horším případě upadne Egypt do recese. Finanční prostředky z remitencí zažívají dramatický propad: 
miliony pracujících Egypťanů jsou nuceny vrátit se zpět do Egypta s negativními následky pro egyptskou 
ekonomiku. Příjmy ze Suezského kanálu klesly a podle odhadů pravděpodobně nedosáhnou požadované 
předpokládané výše a turistický ruch, který tvoří až 11,5 % HDP, se v měsících pandemie zcela zastavil.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 5,3 5,6 0,9 1,2 3,5

HDP na obyvatele (tis. USD) 2,6 3,2 3,6 3,9 —

Míra inflace (%) 14,4 9,2 6,8 7,3 6,5

Nezaměstnanost (%) 9,9 7,9 12,3 12,1 —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –7,7 –10,2 –15,4 –14,3 –15,6

Populace (mil.) 97,1 98,9 100,8 102,7 —

Konkurenceschopnost 94/140 93/141 — — —

Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Egyptská vláda již v březnu 2020 vyčlenila celkem 6,4 mld. USD (2% HDP) pro boj proti ekonomickým 
dopadům COVID-19. Přibližně polovina finančních prostředků směřuje na  podporu stagnujícího 
turistického sektoru, zbylé finance jsou využity pro podporu průmyslových podniků – především 
formou daňových úlev. Vláda rovněž snížila cenu elektřiny o 10 piastrů pro těžký a střední průmysl 
s tím, že počítá s udržením těchto cen po dobu nejméně tří let. Centrální egyptská banka snížila svou 
hlavní sazbu o 300 bazických bodů na 9,25 %. Snížení má podpořit růst průmyslového sektoru, snížit 
rozpočtový deficit a  stimulovat zahraniční investice do  akciového trhu. MMF podpořil Egypt v  boji 
proti pandemii COVID-19 také finančními prostředky v hodnotě 2,77 mld. USD, které bude vláda čerpat 
průběžně v rámci roku 2020. 
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 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Strategická poloha Egypta na  křižovatce mezi 
Afrikou, Blízkým východem a  Evropou nabízí 
možnosti v sektoru námořní infrastruktury. Země 
disponuje celkem 48 přístavy ve Středozemním 
a Rudém moři, obsluhujícími až 90 % egyptského 
mezinárodního obchodu, které představují pří-
ležitosti nejen pro jejich modernizaci, ale také 
výstavbu logistických center, jakými jsou napří-
klad zóny volného obchodu. 

Egypt vyčlenil celkem 9 mld. USD na rozšíření 
a modernizaci železničních sítí. Železniční infra-
struktura je zde ve  většině případů manuálně 
řízena, chybí moderní řídící, zabezpečovací, kon-
trolní a naváděcí systémy, které by zefektivnily 
a zlevnily jejich provoz. Vláda se chystá také roz-
šířit počet vlakových souprav a rozšířit železniční 
síť, aby spojovala i vzdálenější a chudší regiony 
země s  velkými městy. Jedním z  dlouhodobých 
cílů je také vybudování železniční trasy, která by 
propojila Káhiru se súdánským hlavním městem 
Chartúm, a stala se tak součástí plánované stra-
tegické linky Káhira–Kapské Město. 

Vnitrostátní letecká doprava především za pan-
demie COVID-19 významně pomohla snížit finanční 
ztráty v  dopravním sektoru. Se sítí 28  civilních 
letišť a stále narůstajícím počtem přepravovaných 
pasažérů ročně vnímá vláda potřebu jejich expanze 
a modernizace. Velké investice se předpokládají 
převážně do oblasti IT, bezpečnostních systémů či 
řízení letecké dopravy. 

 ▶ Obranný průmysl

Obranný průmysl je i v dobách krize jedním z mála 
oborů, které si v Egyptě užívají stálý přísun finan-
cování. Několika českým firmám se již podařilo 
proniknout na egyptský trh, na kterém se uplat-
ňují výrobci z celého světa. Jedná se především 
o malé ruční zbraně (pistole a útočné pušky), stře-
livo všeho druhu, výrobky duálního charakteru 
pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální 

chemikálie aj.). Také zájem o licenční výrobu je ze 
strany Egypta velký. Státní vojenské fabriky vyrá-
bějí nejen vojenský materiál, ale věnují se i civilní 
výrobě. Vláda má za cíl zvýšit vlastní produkci 
vojenského materiálu a  získat část afrického 
trhu. Aktuální bezpečnostní situace v Libyi a její 
dlouhé nechráněné hranice s Egyptem představují 
velkou výzvu, ale i příležitost pro inteligentní sys-
témy a radarové technologie na ochranu hranic. 
Strategická místa jakými je Rudé moře a Suezský 
průplav, stejně jako rozhlehlá pouštní území 
u hranic s Izraelem a pásmem Gazy, vyžadují zvý-
šenou ochranu a představují příležitosti pro české 
pasivní technologie. 

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

OSN předpokládá, že v případě zprovoznění nově 
vybudované Etiopské přehrady nebude do roku 
2025 v  Egyptě dostatek vody pro zásobování 
stále rostoucí populace. Průtok řeky Nilu klesne 
v důsledku naplnění Etiopské přehrady a špat-
ného managementu vodních zdrojů pod 500 m3 

na  obyvatele. Vzhledem ke  skutečnosti, že je 
řeka Nil hlavním vodním zdrojem využitelným 
pro zemědělství, hrozí v přímém důsledku pro-
blémy se zavlažováním tisíce hektarů zemědělské 
půdy a  s  tím spojeného nedostatku základních 
potravin. Egyptská vláda se snaží minimalizovat 
dopady této krize a modernizovat management 
vodních zdrojů – zefektivnit zavlažování povodí 
Nilu a zajistit zodpovědné nakládání s vodními 
zdroji egyptskými farmáři. Již nyní spoléhá Egypt 
také na recyklaci odpadních vod a předpokládá se 
v důsledku krize jejich rozšíření po celém povodí 
řeky Nilu. 

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V průběhu pandemie COVID-19 se potvrdilo, že 
současné kapacity nemocničních zařízení jsou 
v kritických chvílích nedostatečné. Již v prvních 
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měsících pandemie došlo k  přeplnění státních 
zdravotnických zařízení, které vyvolalo spole-
čenskou nespokojenost; vláda musela vyčleňovat 
jiné veřejné prostory pro ošetřování nakažených. 
Přesto však z důvodu pokynu vlády nebyly využí-
vány soukromé nemocnice či zařízení určené pro 
bezpečnostní složky státu. Investice do zdravot-
nického sektoru dosahují pouze 1,5 % HDP, což se 
projevuje velice špatným stavem státních nemoc-
nic, ve  kterých nejsou dodržovány standardy 
kvality a  personál nemá k  dispozici potřebné 

vybavení. Předpokládáme, že po skončení pande-
mie bude vláda investovat do rozšíření, ale také 
do modernizace zdravotnických zařízení (rozší-
ření kapacit, modernizace stávající technologie, 
školení a servis).

Velvyslanectví ČR v Káhiře
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/cairo

mailto:cairo@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/cairo/cz/index.html
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Etiopie 

Nákaza COVID-19 zasáhla dle oficiálních statistik Afriku později než jiné kontinenty. Největším 
přispěvatelem HDP a zdrojem zahraniční měny v Etiopii jsou služby, zejména přeprava (Ethiopian 

Airlines), komunikace a  turismus, který zaznamenal v  roce 2018 největší přírůstek na  světě (49 %). 
Ethiopian Airlines a turistický ruch však byly epidemií postiženy velmi těžce. Jen ztráty aerolinek, které 
jsou největší a nejúspěšnější v Africe, překročily v květnu 1 mld. USD. K epidemii se pravděpodobně připojí 
po roce 2019 už druhá invaze sarančat. Protože zhruba 84 % exportu zboží je tvořeno zemědělskými 
komoditami, bude kumulovaným efektem razantní propad růstu HDP téměř k  nule a  růst inflace, 
včetně cen potravin. Přímé zahraniční investice se v roce 2020 v důsledku globální krize propadnou na  
2, 3 mld. USD a bude také zpožděn významný projekt privatizace etiopského Telecomu.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 6,8 7,2 –0,6 3,1 4,0

HDP na obyvatele (tis. USD) 0,7 0,8 0,8 1,0 —

Míra inflace (%) 13,8 15,8 20,6 19,8 16,5

Nezaměstnanost (%) — — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –4,6 –3,5 –4,1 –4,0 –4,1

Populace (mil.) 109,2 112,1 115,0 117,9 —

Konkurenceschopnost 122/140 126/141 — — —

Exportní riziko OECD 7/7 7/7 7/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Etiopská vláda v reakci na hospodářství postižené COVID-19 uvolnila dva finanční balíčky: Do podpory 
zdravotnictví vložila 145  mil.  USD, což odpovídá 0,15 % HDP. Pro kumulovanou podporu zemědělství, 
zabezpečení potravin, sociální zabezpečení a  také zdravotnictví uvolnila 1,6 mld. USD, tedy přibližně 
1,6 % HDP. Tato podpora má být realizována do 3. 7. 2020. Fiskální opatření: Ministerstvo financí zrušilo 
povinnost doplatit daňové nedoplatky plátcům, jejichž nedoplatky byly evidovány do roku 2014. Majetky, 
zabavené v této souvislosti, budou daňovým úřadem uvolněny, ovšem pokud bude potvrzeno, že podnikání 
je stále funkční. Daňoví poplatníci, kteří mají daňové dluhy vzniklé v období 2014–2019, budou zproštěni 
od  platby úroků a  sankcí, jistina však musí být vypořádána. Souhlasí-li daňový poplatník, že zaplatí 
25 %  jistiny a  zbývající částku do  1 roku, budou mu odpuštěny penále a  úroky. Zaplatí-li celou jistinu 
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do 30 dnů, obdrží 10 % slevu z jistiny a budou mu úplně odpuštěny úroky. Monetární opatření: Etiopská 
centrální banka uvolnila soukromým bankám 435 mil. USD pro restrukturalizaci dluhů a prevenci bankrotů.

Z důvodu pandemie COVID-19 podpoří MMF přímo etiopský rozpočet z Rapid Financing Instrument 
částkou 411 mil. USD, a dokonce října 2020 odpustí dluhovou službu. V závislosti na vývoji situace může 
být tato úleva prodloužena o rok.

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Vládní „Growth and Transformation Plan II“ končí ve finančním roce 2019/2020. Ještě před pandemií COVID-19, 
v září 2019, představila etiopská vláda nový ambiciózní plán „Home Grown Economic Reform Programme“. 
Kromě makroekonomických konsolidačních cílů jsou programy zaměřeny na diverzifikaci exportu, na lepší 
integraci do globálního hodnotového řetězce a na strukturální změnu etiopské ekonomiky. Vláda přitom 
hodlá mobilizovat domácí zdroje a omezit závislost na zahraničních vstupech. K dosažení těchto cílů se bude 
v postkoronavirovém období snažit využít agroprůmyslových komplexů – budovat zpracovatelský průmysl 
založený na vlastních zemědělských vstupech. Bude proto nadále poptávka po mechanizaci a technologiích.

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Potenciál pro české výrobce je zejména v etiopské 
letecké vnitrostátní dopravě. Etiopie je druhou 
nejlidnatější zemí Afriky a význam vnitrostátních 
linek roste. Je zde příležitost účasti na výstavbě 
a upgrade stávajících regionálních letišť a na dodáv-
kách malých letadel.

 ▶ Energetický průmysl

V  roce 2017 měla Etiopie instalovanou výrobní 
kapacitu elektrické energie 4 300 MW, což je třetí 
místo v Africe, Etiopie je také jednou z mála afric-
kých zemí, která elektřinu vyváží. Hydropotenciál 
je 45 000 MW, geotermál má potenciál 10 000 MW. 
Země má ambiciózní „National Electrification 
Program“ s cílem zpřístupnit elektrickou energii 
lidem žijícím mimo hlavní síť na venkově do roku 
2025. Plán navyšování kapacity však není plněn 
a s ohledem na pokles ekonomiky v bezprostředním 
postkoronavirovém období se realizace cílů dále 
prodlouží. Energetický sektor bude nicméně ve sta-
diu intenzívního budování i po epidemii, je jedním 
ze strategických etiopských sektorů. Potenciál je 
pro dodávky generátorů, transformátorů a dalších 

komponentů pro přenosové sítě. Konkurence, jak 
z  Asie, tak Evropy, je ovšem intenzivní, většina 
firem dovážejících tyto výrobky má v Etiopii trvalé 
zastoupení. V  případě velkých vládních tendrů 
na dodávky přenosových soustav je většinou poptá-
vána dodávka na  klíč. Více než 90 % elektrické 
energie v Etiopii pochází z hydroelektráren, dru-
hým největším zdrojem jsou pak elektrárny větrné. 
Vedle velkých hydroprojektů rostou rovněž inves-
tice do menších hydro- a fotovoltaických projektů, 
které by doplnily národní energetickou strukturu 
bez nutnosti napojení na celoetiopskou elektrickou 
síť a které by zásobovaly odlehlé komunity.

 ▶ Obranný průmysl

Dvoustranná spolupráce v oblasti obranného prů-
myslu má téměř stoletou úspěšnou tradici. Etiopie je 
i přes složitost aktuálního politického vývoje bezpeč-
nostním stabilizačním prvkem Afrického rohu a de 
facto vojenským hegemonem regionu. Její význam 
v tomto ohledu v postkoronavirovém období ještě 
vzroste. Modernizace etiopské armády zaujímá 
významné místo ve státních výdajích a pro české 
dodavatele je zde výrazný potenciál. Příležitost 



3 3M A PA  S T R AT E G I C K Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í  2 0 2 0 / 2 0 2 1

A F R I K A  /  E T I O P I E 

ke  spolupráci je zejména ve  vojenském letectví, 
v renovaci a upgrade dříve dodané české techniky, 
v systémech navádění letadel a sledování letového 
provozu, v radarové ochraně letišť a v radiokomuni-
kaci, v dodávkách výcvikových středisek a trenažérů.

 ▶ Sklářský a keramický průmysl

V souvislosti s rozvojem nápojářského průmyslu 
a  stavebnictví se otevírají příležitosti dodávek 
technologie výroby lahví a  průmyslového skla. 
Etiopie má kvalitní zdroje sklářských písků, nápo-
jové sklo i okenní tabule se však dovážejí.

 ▶ Služby

Mají dominantní podíl na tvorbě HDP a významnou 
roli zde hraje turismus. Etiopská cestovní a  turi-
stická ekonomika vzrostla v roce 2018 o 49 %. Je 
to největší růst na světě. V „Home Grown Reform 
Programme“ je turismus identifikován jako jedna 
z fokálních oblastí. Na druhé straně dle „Travel and 
Tourism Competitivenes Index“ je Etiopie na  jed-
nom z posledních míst. To znamená, že vláda bude 
muset v  postkoronavirovém období investovat 
do zatím zanedbávaných pilířů, bez kterých se sek-
tor neobejde – do výstavby turistické infrastruktury 
a hoteliérství.

 ▶ Textilní a obuvnický průmysl

Textilní a kožedělný průmysl jsou tradiční odvětví 
etiopské ekonomiky a současně zatím stále jediné 
položky vývozu zpracovatelského průmyslu. Díky 
růstu výrobních nákladů čínské produkce a sou-
časné nízké ceně etiopské pracovní síly zazname-
nává zejména textilní produkce významný vze-
stup. Příležitost je v dodávkách strojního vybavení.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nedobrý stav etiopského zdravotnictví je dlouho-
dobý. Epidemií COVID-19 byl nicméně zvýrazněn 
a veřejně poodhalen. V zemi nejsou výrobny medi-
cinálních plynů, nemocnice nemají stacionární 
generátory medicinálního kyslíku, nejsou zde ani 
použitelné mobilní kyslíkové jednotky. Etiopské 

zdravotnictví je z velké většiny státní a minister-
stvo zdravotnictví se bude snažit alespoň významné 
nemocnice v regionech vybavit kyslíkovými gene-
rátory a nejlépe komplexními rozvody plynů. Kyslík 
je aktuálně prioritou etiopského zdravotnictví. 
Etiopie má špatné zkušenosti s dodávkami zboží 
nízké kvality od některých východoasijských doda-
vatelů a  u  některých technologicky složitějších 
zdravotnických prostředků preferují vyšší kvalitu 
z  EU nebo USA. Tento trend poroste. V  zemi je 
nedostatek alespoň standardně vybavených jed-
notek intenzívní péče a laboratorní techniky.

 ▶  Zemědělský a potravinářský průmysl

Bude poptávka po výkonných a kvalitních trakto-
rech, polních strojích, sušičkách, čističkách a tří-
dičkách zemědělských plodin. Budou zapotřebí 
zpracovatelské jednotky směřované na  výrobu 
potravin, výrobu nápojů, textilní průmysl a průmysl 
zpracování kůže až na finální produkty. Konkrétně 
zde je a bude poptávka po pěstírnách kuřat, jateční 
technologii a vybavení, linkách na výrobu ovoc-
ných nápojů, textilních strojích, kožedělné techno-
logii a kůži zpracujících strojích. Na tento průmysl 
je návazně poptávka na balicí technologie, nejen 
pro domácí trh, ale takové, které umožní export, 
včetně sklářských technologií zejména na výrobu 
lahví (ty Etiopie draze kupuje). Slabinou etiopského 
zemědělského a následného zpracovatelského prů-
myslu je, že místní kvalitní suroviny nejsou v zemi 
zpracovány tak, aby odpovídaly náročným normám 
EU. Do  finálních destinací se proto reexportují 
například přes Indii a jiné země, kde se dočišťují 
a přepracovávají. To ubírá Etiopii zisk z přidané 
hodnoty a vláda se to bude usilovně snažit změ-
nit. Budované agroprůmyslové komplexy mají být 
mamutími výrobními zónami, do kterých proudí 
surové zemědělské vstupy a  vycházejí z  nich 
hotové výrobky s vyšší přidanou hodnotou, včetně 
textilu, obuvi, potravinových polotovarů a nápojů.

Velvyslanectví ČR v Addis Abebě 
e-mail: victoria@honorary.mzv.cz 
www.mzv.cz/addisababa 
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Ghana 

Ghana je jednou z  nejvíce zasažených zemí v  regionu, co se týče počtu nakažených COVID-19. 
Ghana pravděpodobně zažije výrazné zpomalení růstu HDP, dojde k výrazným výpadkům z příjmů 

ropy, z produkce kakaa, turistického ruchu, výpadkům z příjmů z dovozních cel a dalším výpadkům 
v příjmech z daní. Na druhé straně dojde ke zvýšeným výdajům ve zdravotnictví a přísnějším podmínkám 
financování s důsledky pro rozpočet na rok 2020. Předběžná analýza dopadu na reálný sektor ukazuje, 
že plánovaná míra růstu reálného HDP roku 2020 by se mohla snížit z původních 6,8 % až –4,1 %. Rovněž 
objemy obchodů, jak domácích, tak zahraničních, se v důsledku pandemie snižují. Ghana již zaznamenala 
výrazné snížení objemu obchodu zejména s Čínou, která pro Ghanu představuje největšího exportéra 
a zároveň druhého největšího importéra. Rovněž toky plánovaných přímých zahraničních investic se 
v roce 2020 zpomalily kvůli nejistotám spojeným s COVID-19. 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 6,3 6,5 –4,1 0,4 3,1

HDP na obyvatele (tis. USD) 2,2 2,2 2,1 2,0 —

Míra inflace (%) 9,4 7,9 11,3 8,3 8,5

Nezaměstnanost (%) — — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –2,0 –1,9 –5,6 –3,7 –2,1

Populace (mil.) 29,8 30,4 31,1 31,8 —

Konkurenceschopnost 106/140 111/141 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

V rámci opatření k odstranění rozpočtového schodku vytvořeného dopady pandemie koronaviru přijala 
ghanská centrální banka ustanovení o nouzovém financování, které jí umožní letos podpořit vládu až 
do výše 10 mld. GHC. Také Mezinárodní měnový fond (MMF) schválil ghanské vládě výplatu 1 mld. USD, 
která má být čerpána v  rámci nástroje rychlého úvěru. Vláda na  druhé straně za  účelem snížení 
přímého dopadu na podniky by měla vydat 3 mld. GHC na podporu průmyslu, zejména farmaceutického, 
dále pohostinství, služeb a výroby. V rámci toho vláda zavedla Coronavirus Alleviation Program (CAP) 
v hodnotě 1 mld. GHC, který byl zahájen 19. 5. 2020 a jehož prostřednictvím si mohou malé a střední 
podniky v zemi zažádat o státní dotaci. Dále by vybraným podnikům banky měly poskytnout šestiměsíční 

44,1 %

10 %

32 %

17 %

Podíl sektorů na HDP

zemědělství výroba

průmysl služby

Zdroj: WB; 2019

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2021202020192018

Vývoj HDP (meziročně, %) 

Zdroj: EIU, IMF 

Ghana

svět 

rozvojové a vynořující 
se ekonomiky

4,5

2,9

–3,0

–4,9

5,4
5,9

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

2021202020192018

1,0

1,2

3,73,6

6,3 6,5

–4,1

0,4



3 5M A PA  S T R AT E G I C K Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í  2 0 2 0 / 2 0 2 1

A F R I K A  /  g H A N A 

moratorium na hlavní splátky a snížení úrokových sazeb o 2  %. Ghanský úřad pro správu příjmů také 
poskytne úlevu malým podnikům a domácnostem. Ta zahrnuje prodloužení lhůt splatnosti pro placení 
daní ze 4 měsíců na 6 měsíců po skončení fiskálního roku, podporu daňových poplatníků, aby platili své 
daně bankovními převody, dále prominutí penále těm daňovým poplatníkům, kteří do 30. června 2020 
vyrovnají své nesplacené dluhy a dále vyjmutí zboží určené pro boj s koronavirem z DPH a povolení 
odpočtů darů související s COVID-19 jako povolený náklad pro daňové účely. 

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Navzdory koronavirové pandemii je rok 2020 rokem volebním (volby proběhnou v prosinci 2020) a i přes 
nepříznivé makroekonomické vyhlídky se vláda bude snažit v rámci předvolební kampaně investovat 
do klíčových sektorů ekonomiky, jako je zdravotnictví, zemědělský a potravinářský průmysl, obranný 
průmysl, dále doprava a strojírenství v rámci programu „One district, one factory“ (plán vlády v každém 
obvodu otevřít alespoň jednu továrnu nebo výrobní podnik), což může být zajímavá příležitost i pro české 
dodavatele a investory.

 ▶ Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu v Ghaně do značné 
míry dominuje prodej a  nákup ojetých vozidel, 
nicméně dovoz nových automobilů do  Ghany 
každoročně roste o 10 %, zároveň se v zemi zvy-
šuje také dovoz automobilových dílů a  kom-
ponenty. Ghanská vláda přijala zákon o  auto-
mobilech, který dává právní rámec pro montáž 
vozidel v zemi. Očekává se, že podrobný politický 
rámec sníží dovoz vozidel, který každoročně činí 
85 000 a stojí více než 1 mld. dolarů. To také zna-
mená, že všichni investoři, kteří se pustí do zřízení 
závodů na montáž automobilů, si užijí „dovolenou“ 
na dani z příjmu právnických osob. V důsledku 
toho se dovozní cla na nová osobní vozidla, SUV 
a další nákladní vozidla zvýší na 35 procent. Tři 
automobilové společnosti, VW, Toyota a Nissan, 
podepsaly dohody s  vládou o  zřízení závodů 
na montáž vozidel v Ghaně a signalizovaly zahá-
jení hromadné výroby v roce 2020.

 ▶ Obranný průmysl

Zejména zhoršující se bezpečnostní situace v okol-
ních zemích, jako je Burkina Faso, a předvolební 

rok 2020 nutí vládu do větších investic v oblasti 
obranného průmyslu. Hlavním cílem strategického 
plánu je modernizace ghanských ozbrojených sil, 
na  kterou ghanská vláda dlouhodobě vyčlenila 
ještě před pandemií 145 mil. USD. V rámci této 
modernizace by měly být vojákům pořízeny ruční 
zbraně a munice, nová armádní obrněná vozidla, 
padáky a další armádní doplňky. Potenciál existuje 
v oblasti oprav a modernizací vrtulníkové tech-
niky, dodávek lehkých transportních letounů, 
výcviku pilotů či oprav a modernizací pozemní 
techniky. Mezi dlouhodobější plány Ministerstva 
obrany patří podpora a zapojení se do mírotvor-
ných operací OSN a posílení vnitřní bezpečnosti 
v zemi, včetně zesílení ochrany ropného průmyslu 
v západní části země.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Prezident Nana Akufo-Addo slíbil v rámci pande-
mie do 1 roku postavit 94 nemocnic v 88 obvodech, 
které jsou momentálně bez nemocnic, a stabilizo-
vat tak zdravotnický sektor. Každá z  nemocnic 
by měla mít kapacitu 100 lůžek. Ghanský zdra-
votnický sektor se potýká s mnoha problémy, ať 
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už je to zastaralé vybavení nemocnic, nebo úplná 
absence nemocnic v určitých regionech. Také je 
zde nedostatek zdravotnického personálu, který 
často jezdí pracovat do ciziny. Nabízí se zde příle-
žitost dodávky nemocnic na klíč, včetně stavební 
části a  zdravotnického vybavení nebo nabídky 
nemocničního zařízení od lůžek po sofistikované 
lékařské přístroje. Je zde prostor i pro dodávku léčiv 
a ochranných pomůcek, které se dovážejí zejména 
z Číny a Indie, neboť ghanský trh je citlivý na cenu.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Jedná se o jeden z nejdůležitějších sektorů eko-
nomiky, který zaměstnává až 70 % pracovní síly 
a podílí se na 24 % HDP země. Prioritním cílem 
současné vlády je zajistit soběstačnost v  pro-
dukci rýže, kukuřice a sójových bobů a usiluje 
o zajištění finančně dostupné zemědělské tech-
niky pro drobné a střední zemědělce zejména 
se situací COVID-19. V předchozích letech bylo 
z ČR dovezeno více než 1 200 kusů malotraktorů 
a příslušenství. V letech 2019–2020 bude dodáno 
dalších několik stovek kusů, a lze proto předpo-
kládat další poptávku po traktorech a náhrad-
ních dílech.

Další prioritou vlády v oblasti zemědělství je 
omezení závislosti na dovozu potravin. Každoroční 
dovoz cukru do Ghany činí 400 mil. USD (zhruba 
80 % veškerého cukru se dováží) a  existuje 
potřeba výstavby nových cukrovarů nebo revi-
talizace již nefungujících, postavených experty 
z ČR v 80. letech minulého století. Ghana sice zno-
vuotevřela továrnu na výrobu třtinového cukru, 
ale zdejší produkce zdaleka nedokáže uspokojit 
poptávku. Vzhledem k tomu, že dovoz drůbežího 
masa dosáhl v roce 2018 čísla 250 tis. tun, je zde 
snaha o  podporu vlastní produkce drůbežího 
masa a vajec, což představuje poptávku zejména 

po  krmivu, umělých hnojivech a  zpracovatel-
ské technologii. Současně evidujeme poptávku 
po  dovozu živého hovězího dobytka za  účelem 
vlastního chovu, který by zajistil část produkce 
čerstvého masa a mléka. Další možností je dovoz 
konzerv, salámů a  jiných masných výrobků. 
Poptávka po  těchto výrobcích je dána jednak 
90% dovozem masa do země, a zároveň minimální 
produkcí výrobků z masa.

 ▶  železniční a kolejová doprava

V Ghaně bylo v únoru 2017 zřízeno nové minister-
stvo pro rozvoj železnice. Hlavní cíle ministerstva, 
definované v „Hlavním plánu pro železnice Ghany“ 
z roku 2013, jsou propojení největších měst Ghany 
a využití Ghany pro přepravu zboží z vnitrozem-
ských zemí, jako je Burkina Faso, k  přístavům 
v Temě a Takoradi a opačně. Dále poskytnutí pře-
pravní cesty pro transport nerostných surovin 
z oblastí jejich ložisek, jak ve vnitrozemí (man-
gan, bauxit, železná ruda), tak i na pobřeží (ropa 
a  zemní plyn). V  prioritním plánu je výstavba 
1 394 km železnic v objemu 7,8 mld. USD, které 
mají pocházet především ze zahraničních inves-
tic. V plánu je také záměr vybudovat tramvajový 
systém v Akkře a Kumasi. Zároveň by mělo dojít 
k rozšíření dopravní infrastruktury, mělo by dojít 
k rekonstrukci klíčových mostů, nadjezdů a dal-
ších staveb. Lze očekávat, že poptávka po těchto 
mostech poroste, protože umožňují přístup 
k zemědělské půdě, která je v Ghaně obdělávána 
jen z asi 13 %.

Velvyslanectví ČR v Akkře 
e-mail: accra@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/accra

mailto:accra@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/accra/cz/index.html
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Jihoafrická republika 

Pandemie COVID-19 zasáhla Jižní Afriku o  něco později než Evropu či USA. Ekonomika JAR se 
nacházela v tzv. technické recesi již před pandemií a problémy hospodářství jsou tak dlouhodobého 

a strukturálního charakteru. Současná krize tyto neduhy naplno odhalila a  ještě umocnila. Rostoucí 
státní dluh a závazky státních firem na konci roku 2019 činily v poměru k HDP téměř 70 %. Počátkem 
roku 2020 všechny tři hlavní ratingové agentury snížily jihoafrický kreditní rating, jenž se nyní nachází 
ve spekulativním pásmu. Nezaměstnanost se v době před krizí nacházela na úrovni 30 %. V polovině 
června se země nacházela teprve uprostřed rozvolňování protikrizových opatření (tzv. Level 3). Řada 
malých a středních podniků především z oblasti cestovního ruchu, pohostinství, služeb, ale i výroby, 
výpadky příjmů nepřežije. Odborníci předpovídají zvýšení nezaměstnanosti až na 50 %, nárůst státního 
dluhu na úroveň 100 % HDP a krach nebo vynucené refinancování zadlužených státních korporací.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 0,8 0,2 –7,0 1,4 1,7

HDP na obyvatele (tis. USD) 6,4 6,0 5,1 5,2 —

Míra inflace (%) 4,4 4,0 4,5 4,5 4,7

Nezaměstnanost (%) 27,1 28,7 29,6 29,9 —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –13,4 –10,7 –7,9 –8,3 –7,7

Populace (mil.) 57,8 58,6 59,3 60,0 —

Konkurenceschopnost 67/140 60/141 — — —

Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

V  rámci prevence šíření viru vláda vyhlásila stav národní katastrofy, zmrazila veškeré sociální 
a  ekonomické aktivity na  dobu více než dvou měsíců a  následně přistoupila k  postupné obnově 
ekonomických aktivit v rámci pěti úrovní (1–5). Na obnovu hospodářství vedle řady daňových úlev pro 
firmy vláda vyčlenila finanční prostředky ve výši 500 mld. ZAR (asi 700 mld. Kč), což představuje zhruba 
10 % jihoafrického HDP. Dle odborníků ale bude k restartu hospodářství potřeba minimálně dvojnásobek 
této částky, větší zadlužení si však vláda nemůže dovolit. 
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 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Jako sektory s maximální státní podporou, tzv. prioritní, vláda označila zemědělský a potravinářský, ener-
getický, a to včetně obnovitelných zdrojů, důlní a těžební, zdravotnický a farmaceutický průmysl. Trvalou 
podporu mají investice do výroby a služeb napříč sektory. Dále pak stavebnictví, budování infrastruktury 
a informační technologie. V souvislosti se zvýšením nezaměstnanosti a možným růstem kriminality lze 
očekávat zvýšenou poptávku po vybavení a technologiích v oblasti bezpečnostního sektoru. K realizaci 
dodávek pro jihoafrický trh je nutné nalézt lokálního partnera, distribuční firmu, popřípadě založit místní 
pobočku. Zahraniční společnosti obvykle soutěží o státní zakázky skrze místní entitu, jelikož jihoafrické 
státní podniky standardně nenakupují přímo od zahraničních dodavatelů.

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Nedávné přijetí zákona o těžbě (tzv. Těžební charty, 
Mining Charter) vyjasnilo většinu podmínek pro 
domácí a zahraniční investory v důlním a těžeb-
ním průmyslu v Jižní Africe. Jihoafrický export je 
převážně závislý na vývozu surovin, a proto vláda 
v současné koronavirové krizi deklarovala maxi-
mální podporu těžařskému odvětví a prohlásila 
důlní a  těžební průmysl za klíčové pro národní 
hospodářství. Příležitosti pro české společnosti 
lze do budoucna spatřovat v dodávání inovativ-
ních technologií a řešení extrakce minerálů, ale 
i související komplexní řešení v oblasti energe-
tické soběstačnosti dolů (kvůli častým výpadkům 
elektrického proudu), geologického průzkumu, 
ochrany zdraví a bezpečnosti objektů apod. 

 ▶ Energetický průmysl

V minulém roce sužovaly jihoafrickou společnost 
i firmy pravidelné výpadky elektrického proudu 
související s  potížemi energetického státního 
koncernu ESKOM. Přitom nutnost energetické 
soběstačnosti a  stability sítě jsou z  hlediska 
výrobního procesu a  udržení atraktivity pro 
investory naprosto klíčové předpoklady, což si 
jihoafrická vláda uvědomuje. Schválená ener-
getická strategie (tzv. IRP 2030) počítá s navý-
šením podílu zelené energie do  roku 2030 až 
na  40 %. Podstatné je, že Jižní Afrika nehodlá 
od svého závazku podpory zelené energie ustu-
povat ani s ohledem na stávající krizi. Nejvíce 
obnovitelné energie se má generovat pomocí 

větrných elektráren, avšak celou řadu příležitostí 
pro investory představuje oblast solární ener-
gie, vodní či tzv. „waste-to-energy“. V  plánu je 
zavádění čistší formy uhelné energie. Mimo jiné 
se jedná o  technologie zachycování, využívání 
a skladování emisí CO2. Dále se počítá s výstav-
bou několika menších a  účinnějších uhelných 
elektráren, jelikož revitalizace mnohých stávají-
cích by byla nerentabilní. Postupné nahrazování 
dieselových záložních elektráren plynovými 
může taktéž představovat příležitosti pro české 
dodavatele z této oblasti. Další významné příle-
žitosti pro české společnosti znamenají řešení 
v oblasti ukládání energie z obnovitelných zdrojů 
(tzv. „energy storage“). 

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl 

V  souvislosti s  pandemií se všeobecně zvýšila 
poptávka po zdravotních výrobcích protiinfekční 
povahy, izolačním, dezinfekčním, ochranném, 
hygienickém materiálu apod. Od roku 2019 vláda 
připravuje implementaci schváleného plánu 
na zavedení systému povinného zdravotního pojiš-
tění (tzv. NHI), jenž má umožnit přístup ke zdra-
votnickým službám širokým vrstvám. Prezident 
Ramaphosa prohlásil, že současná krize může 
být katalyzátorem tohoto procesu. Do budoucna 
to bude znamenat zvýšenou poptávku po zdra-
votnickém materiálu a vybavení pro státní zdra-
votnická zařízení a nemocnice a příležitosti pro 
dodavatele chytrých, technologicky vyspělých, 
českých řešení a výrobků.
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 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

V průběhu pandemie COVID-19 více než předtím 
vyvstala otázka nutnosti zajištění potravinové 
soběstačnosti. Vláda oznámila investice do živo-
čišné výroby, zemědělských farem a dotace pro 
zemědělce. Pro české firmy se nabízí příležitosti 
v oblasti dodávek technologií pro zemědělskou 
výrobu včetně kompletních řešení zeměděl-
ských farem na klíč, skladování a výrobu potra-
vin, zejména mléčných a  masových výrobků. 
Příležitosti taktéž existují pro dodavatele trvanli-
vých potravin, konzerv, paštik, nápojů apod.

 ▶ železniční a kolejová doprava

Stávající zastaralá železniční síť dlouhá přibližně 
27 000 km a související infrastruktura byly z větší 
části vybudovány před rokem 1994. V současnosti 
vyžadují investice do oprav a údržby kolejní sítě, 
značení, signalizace, obnovy a  renovace vozo-
vého parku a  související infrastruktury. Vláda 

dlouhodobě deklaruje plány na investice do želez-
niční dopravy nákladů a  osob. Ministerstvo 
dopravy prostřednictvím státních železničních 
a  dopravních společností PRASA (osobní pře-
prava) a TRANSNET (nákladní přeprava) plánuje 
výměnu stávajících dosluhujících kolejí standardu 
(RN45-E1) na kvalitnější odolnější profily (60E1-2). 
Pro české společnosti znamenají tyto záměry vlády 
příležitosti účastnit se probíhajících či připravova-
ných projektů, jako například výroby jihoafrických 
lokomotiv jihoafricko-francouzského konsorcia 
Gibela-Alstom, možnosti dodávek řídících, bez-
pečnostních aj. technologií pro vlaky, signalizač-
ních systémů, vybavení vozů a lokomotiv či rekon-
strukce a modernizace stávající kolejové sítě. 

Velvyslanectví ČR v Pretorii
e-mail: commerce_pretoria@mzv.cz
www.mzv.cz/pretoria

mailto:commerce_pretoria@mzv.cz
https://www.mzv.cz/pretoria
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Keňa

Keňa prodělává vlivem proběhlé globální pandemie vážný ekonomický šok. V reálném ohrožení jsou 
více než 3 mil. pracovních míst, a to kvůli devastujícímu vlivu na dva hlavní sektory ekonomiky, 

tj. export květin a cestovní ruch. Keňa dodávala jednu třetinu všech růží prodaných v EU. Řezané květiny 
tvořily po čaji druhý největší keňský exportní artikl a přispívají zhruba 1 % k HDP země. Odvětví bylo 
zároveň jedním z největších zdrojů zaměstnanosti v zemi (odhadem 2 mil. lidí v zemi je závislých na tomto 
odvětví). Cestovní ruch – výnosy z cestovního ruchu tvořily vedle čaje a květin další hlavní zdroj příjmů 
deviz (1,2 mld. USD za rok), odvětví zároveň zaměstnávalo více než 1,2 mil. lidí. Proběhlá pandemie tak 
má, a i v budoucnu bude mít zásadní negativní dopad na vývoj ekonomiky.

Výše uvedené ekonomické šoky pak mají přirozeně negativní vliv na státní finance, jejichž stav byl již 
před samotnou pandemií považován za neudržitelný (jen v tomto roce měla Keňa splatit 3,4 mld. USD). 
Roční deficit státních financí pravidelně přesahoval 6 % HDP. Úroveň zadlužení rovněž přesahuje MMF 
doporučenou hranici 50 % HDP pro země s ekonomickým rozvojem na úrovni Keni. Dluh je financován 
z více než 50 % prostřednictvím finančních trhů, a to v USD. To vše vytváří možné předpoklady, že by 
Keňa nemusela být vzhledem k výpadku na straně příjmu, možnému oslabení měny a sníženému zájmu 
finančních trhů refinancovat úvěry schopna splácet své mezinárodní finanční závazky. Mezinárodní 
měnový fond proto zvýšil riziko keňského dluhu ze středního na  vysoké. Navíc vrchol pandemie se 
v zemi očekává až v srpnu či září 2020.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 6,3 5,3 –2,5 2,0 4,0

HDP na obyvatele (tis. USD) 1,7 1,8 1,7 1,8 —

Míra inflace (%) 5,7 5,8 5,6 6,2 6,4

Nezaměstnanost (%) — — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –4,3 –5,7 –5,5 –5,0 –5,1

Populace (mil.) 51,4 52,6 53,8 55,0 —

Konkurenceschopnost 93/140 95/141 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD
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Vláda vyčlenila v  prvním období po  vypuknutí krize 40 mld. KSh (0,4 % HDP) do  fondů na  posílení 
kapacit boje s epidemií, tj. dohled, laboratorní služby, izolační jednotky či potraviny pro rodiny v sociální 
nouzi. K posílení ekonomiky byly z těchto prostředků vyčleněny fondy na urychlení plateb stávajících 
závazků státu v rámci udržení likvidity podnikové sféry. 25. května pak vláda vyhlásila další opatření 
v objemu 53,7 mld. KSh (0,54 % HDP) na posílení ekonomiky pod heslem „Build Kenya, Buy Kenya“ s tím, 
že vláda deklaruje, že převážná většina prostředků má být využita na posílení zaměstnanosti (například 
vytvoření 200 tis. pracovních míst pro mládež, jedná se o hrubou manuální práci typu výkopové práce) 
či nákupů vybavení od keňských výrobců (například 25 tis. dřevěných školních tabulí). Alespoň část 
prostředků by však mohla vytvořit příležitosti i pro české firmy.

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Přestože je vyhlášený ekonomický plán zaměřen především na vytváření pracovních míst a příležitostí 
pro dodávky od domácích firem, v rámci některých opatření by se měly nabízet možné příležitosti i pro 
české firmy.

 ▶ Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu 
vyplývá z hrozby teroristických útoků ze strany 
somálských Al Shabaab. Že nejde jen o hrozbu, 
ukázal nejenom lednový teroristický útok na ame-
rickou základnu realizovaný Al  Shabaabem 
na keňském pobřeží, ale i aktivity této organi-
zace během krize COVID-19. COVID-19 byl touto 
organizací zneužíván k  propagandistickým 
účelům s tím, že virus byl označován jako boží 
odplata pro bezvěrce. Al Shabaab vychází para-
doxně z  krize COVID-19 posílen (v  některých 
oblastech Somálska, které tato organizace kon-
troluje, poskytoval Al Shabaab během pandemie 
dokonce zdravotní péči místnímu obyvatelstvu, 
což se pozitivně projeví k získávání nových bojov-
níků pro tuto organizaci). Z tohoto důvodu bude 
vláda i v postkoronavirovém období věnovat vyso-
kou pozornost i finanční prostředky na vybavení 
armády i policie. V případě armády i policie se 
jedná o  plán zvyšování počtu branně-bezpeč-
nostních jednotek rychlého nasazení, které 
by bylo možno operativně nasadit do bojů s Al 
Shabaabem. To s sebou přirozeně přináší příleži-
tosti pro české dodavatele.

Rozvojový programu Vise 2030 navíc počítá 
s  navýšením počtu policejních složek tak, aby 
se Keňa přiblížila hranici 1:450 (jeden policista 
na 450 obyvatel doporučených OSN). Navyšování 
počtu policistů představuje příležitost pro dodava-
tele z oblasti obranného průmyslu. Nabízí se tak 
možnosti dodávek policejní techniky a vybavení či 
opravy a modernizace policejních vrtulníků.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví bylo ještě před vypuknutím pan-
demie vládní prioritou. V rámci ekonomických 
opatření přijatých vládou bylo potvrzeno prio-
ritní postavení sektoru pro následující období. 
Kromě programu Kenya Health Policy (2014–
2030), který definuje dlouhodobý záměr dosáh-
nout všeobecného pokrytí základních zdravot-
nických služeb, které by odpovídaly standardu 
země střední úrovně příjmů. Záměr dosažení 
všeobecné zdravotní péče byl potvrzen i v rámci 
opatření pro boj s následky krize. Díky navýšení 
výdajů se tak má počet pojištěnců zvýšit ze sou-
časných 16 mil. na 25 mil. pojištěnců. Zvýšené 
výdaje do  zdravotnictví představují příležitost 
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pro české dodavatele vzhledem k tomu, že většina 
zdravotních zařízení se do Keni dováží. Projekty 
v sektoru zdravotnictví jsou rovněž finančně pod-
porovány ze strany Světové banky. Kromě veřej-
ného zdravotnictví existují příležitosti i v oblasti 
dodávek pro soukromé nemocnic. Neuspokojená 
poptávka po soukromých zdravotních službách 
dosahuje 100  mil.  USD (10 tis. Keňanů vyjíždí 
ročně za  zdravotní péčí do  zahraničí s  tím, že 
v průměru utratí za zahraniční péči 10 tis. USD). 
V  postkoronavirovém období lze očekávat, že 
poptávka po levnějších službách poskytovaných 
domácími soukromými zdravotnickými zaříze-
ními se navýší na  úkor dražších zahraničních 
služeb

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 75 % pracovní síly 
a  na  tvorbě HDP se podílí plnými 30 % (tento 
podíl, na  rozdíl od  ostatních zemí regionu 
východní Afriky, za  posledních 5 let dokonce 
o 5 % vzrostl). Vývoz čaje, kávy a čerstvých kvě-
tin tvoří spolu s cestovním ruchem pilíře keňské 
ekonomiky. Význam odvětví pro keňskou ekono-
miku se nezmění ani v postkoronavirovém období. 
V zemi existuje i relativně vyspělý agroprůmysl. 
Vzhledem k významu sektoru vláda v opatřeních 
na  podporu ekonomiky v  postkoronavirovém 
období vyčlenila prostředky, v rámci kterých by 
mělo být podpořeno 200 tis. malých farmářů. 

Mechanizace a nové technologie pro zeměděl-
skou prvovýrobu v Keni nabízí v oblasti mecha-
nizace (ať již pro malé, tak i pro střední a velké 
farmy). Zemědělství se navíc stále potýká s řadou 
problémů a země není stále schopna zabezpečit 
dostatek potravin pro keňskou populaci, a země-
dělské komodity se tak musí do země dovážet. To 
se projevilo i v období pandemie, kdy se vzhledem 
ke  špatnému uskladnění většina strategických 
zásob kukuřice zkazila a nebyla vhodná ke krmení 
ani domácích zvířat. Situace kolem uskladnění 
píce, která se projevila i během krize COVID-19, 
není v Keni ojedinělým jevem. Každoročně chybí 
farmářům krmivo, vzhledem k  tomu, že keňští 
zemědělci nevyužívají v  období dešťů metody 
silážování krmiva. Problém nedostatku potravin 
je navíc spojen s  nedostatečným zavlažováním. 
Pouze 2 % zemědělské půdy jsou zavlažována, což 
je i  na  subsaharskou Afriku málo (průměr SSA 
činí 6 %). Vládní výdaje na rozvoj zemědělství by 
se měly zásadně navýšit ze současných 2 % výdajů 
státního rozpočtu minimálně na průměrnou úro-
veň ostatních zemí subsaharské Afriky, která je 
dvojnásobná. Dodávky zemědělských technologií 
tak představují příležitosti pro české dodavatele.

Velvyslanectví ČR v Nairobi
e-mail: nairobi@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/nairobi

mailto:nairobi@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/nairobi/cz/index.html
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Maroko 

Pandemie způsobená koronavirem zasáhla Maroko prakticky ve stejné době jako Českou republiku, 
tedy začátkem března 2020. Dostupné ukazatele ekonomiky neměly schopnost zachytit rozdíly 

a  například ještě v  dubnu téhož roku byl uváděn meziroční nárůst v  zahraničním obchodě. Změny 
lze očekávat v  rámci celkového hodnocení druhého čtvrtletí, kde se již projeví dopady způsobené 
zdravotnickou krizí. Ekonomika Maroka stojí na  několika pilířích, jako je vývoz fosfátů, export 
zemědělských produktů a  také turistický ruch. Právě sektor turistického ruchu, který se v průměru 
podílí na tvorbě HDP okolo 7 % a zaručuje příliv zahraniční měny do země, obdržel největší zásah. 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 3,1 2,5 –4,7 1,5 2,6

HDP na obyvatele (tis. USD) 3,3 3,3 3,0 3,1 —

Míra inflace (%) 1,8 0,3 0,8 1,1 1,5

Nezaměstnanost (%) 9,9 9,8 12,7 12,1 10,9

Bilance běžného účtu (mil. USD) –6,2 –4,9 –7,1 –5,3 –5,8

Populace (mil.) 36,0 36,5 36,9 37,3 —

Konkurenceschopnost 75/140 75/141 — — —

Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Marocká vláda na  zdravotnickou krizi zareagovala velmi rychle. Přijala řadu opatření, kterými hodlá 
dopady na ekonomiku co nejvíce zmírnit. Byl vytvořen vládní Výbor pro sledování hospodářství (Le Comité 
de Veille Economique – CVE), který představil plán na restart marocké ekonomiky. Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj (EBRD) rozhodla půjčit v rámci tzv. „Solidarity Package“ 145 mil. EUR marocké BMCE 
Bank of Africa. Koronavirová krize zasáhla řadu marockých odvětví, a to v době, kdy se očekával meziroční 
růst ekonomiky o 3,5 %. Speciální fond pro boj s důsledky COVID-19 (Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du COVID-19) byl založen z pokynu krále Mohameda VI. již 15. března 2020. Cílem fondu bylo 
vybrat v počáteční fázi 1 mld. EUR. Tuto hranici již několikanásobně překročil. Největším donorem je pak 
EU, která do fondu přislíbila 450 mil. EUR. První částku 150 mil. EUR poskytne EU okamžitě a dalších 
300 mil. EUR v pozdějších platbách. Ke konci března 2020 byla finanční injekce do marocké ekonomiky 
odhadována na 2,7% HDP. Dá se předpokládat, že se tato podpora ještě podstatně zvýší.
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 ▶ ICT

Maroko využilo digitální technologie v boji proti 
COVID-19. Občanské iniciativy a vláda využívají 
moderní komunikační technologie v době zdra-
votnické krize v několika oblastech. Při pokusu 
zabránit šíření viru, podpoře nezaměstnaným 
a firmám, ale také v běžném životě marockého 
občana. On-line nákupy, efektivní a jednoduché 
doručovatelské služby, internetové bankovnic-
tví a řada dalších služeb provázaných s digitali-
zací jsou českému zákazníkovi dobře známy již 
delší dobu. V Maroku však až zdravotnická krize 
odstartovala boom digitalizace a přiměla státní 
i  soukromou sféru změnit dosavadní přístup. 
Ještě před vypuknutím pandemie byla v Maroku 
zřízena Agentura pro digitální rozvoj, která vytvo-
řila na žádost vlády strategii s názvem „Morocco 
Digital 2025“. Komplexní plán digitální transfor-
mace určil hlavní priority. Maroko má ambice 
stát se regionálním digitálním hubem, posílit 
vlastní schopnosti a  získat know-how v  této 
oblasti a samozřejmě digitalizovat státní správu. 
Zkušenosti a znalosti zahraničních subjektů tak 
budou v Maroku vítány. České firmy z ICT sektoru 
tak mají možnost zachytit začátek digitalizace 
v severní Africe a být součástí celého procesu.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Marocká strategie v boji s pandemií se ukázala 
jako velmi účinná. Okamžitá mobilizace veške-
rých zdrojů pomohla zastavit rychlé šíření viru 
v  jeho počátcích. Z dlouhodobého hlediska, ale 
pandemie obnovila větší tlak na investice do zdra-
votního systému.

Náklady na zdravotní péči v Maroku předsta-
vují 5 % státního rozpočtu (v ČR okolo 8 %). Podle 
zprávy WHO k Marockému zdravotnictví, se sek-
tor potýká s nedostatkem personálu a dalšími 
problémy souvisejícími s geografickým rozlože-
ním zdravotnických zařízení, řada ekonomických 
a  sociálních rozdílů v  jednotlivých regionech 

celou situaci neusnadňuje. Řada oblastí Maroka 
nemocnicemi nedisponuje, jejich spádová oblast 
je příliš velká nebo nedisponují dostatečným 
vybavením.

Podle vyjádření předsedy vlády má Maroko 
v současné době pouze 1 640 lůžek na  jednot-
kách intenzivní péče. Při pohledu na celosvě-
tové statistiky, kdy víme, že určité procento 
nakažených při nákaze prochází těžkým průbě-
hem nemoci a potřebuje hospitalizovanou léčbu, 
je zřejmé, že Maroko se svými 36 mil. obyvatel 
potřebuje takovýchto lůžek a návazného vyba-
vení daleko více.

Marocká administrativa se snaží dlouhodobě 
navýšit rozpočet ve zdravotnictví. Již v roce 2018 
spustila program SANTÉ 2025. V  souvislosti 
s  dopady pandemie lze očekávat upnutí větší 
pozornosti k této vládní strategii a větších inves-
tic do zdravotnictví. V několika nejbližších letech 
až do roku 2025 v souvislosti s uvedeným progra-
mem by tak mělo docházet k průběžné moderni-
zaci marockého zdravotnictví.

Nedostatek lůžek na  jednotkách intenzivní 
péče a zdravotnického vybavení, ale také školení 
zdravotnického personálu mohou být velmi zají-
mavými příležitostmi pro české dodavatele a pro 
školicí instituce v oblasti zdravotnictví. Nabízí se 
taky případná vzájemná kombinace obojího.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Marocká administrativa je známá svými vládními 
strategiemi a koncepčními plány v rámci jednot-
livých sektorů. V únoru 2020, těsně před vypuk-
nutím pandemie, Maroko spustilo novou vládní 
strategii v zemědělství a sice „Green Generation 
2030“, která navazuje na  předešlou strategii 
„Green Morocco Plan“. „Zelená“ generace cílí 
na  tvorbu nových pracovních míst, především 
pro mladší obyvatelstvo. Očekává se vznik okolo 
350 000 nových pracovních pozic. Maroko dis-
ponuje miliony hektarů orné půdy a tisíce z nich 
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nejsou z důvodu nedostatku techniky, zavlažo-
vání a  náležité infrastruktury náležitě obhos-
podařovány. Nový plán má pomoci drobným 
zemědělcům k přístupu k novým technologiím. 
Očekává se nárůst podílů zemědělství na HDP ze 
současných 19 mld. EUR na 24 mld. EUR ročně. 

V souvislosti s „Green Generation“ byla spuš-
těna také národní strategie na ochranu vodních 
zdrojů a  lesních porostů „Forests of Morocco“. 
Maroko v současné době disponuje 9 mil. hektarů 

lesů. Každý rok je v plánu vysázet na 130 000 hek-
tarů až do roku 2030. Obě strategie jsou propojeny 
také s tvorbou ekoturismu, který byl před pande-
mii koronaviru na vzestupu.

Velvyslanectví ČR v Rabatu
e-mail: commerce_rabat@mzv.cz
www.mzv.cz/rabat

mailto:commerce_rabat@mzv.cz
https://www.mzv.cz/rabat/cz/index.html
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Nigérie

Koronavirus zasáhl Nigérii se zhruba měsíčním zpožděním po Evropě. Nicméně nigerijská ekonomika 
byla již dříve ovlivněna poklesem světové ceny ropy v  důsledku březnových jednání OPEC+. 

Pandemie donutila nigerijské úřady k neplánovaným výdajům a změnám hospodářské politiky, které 
však budou omezeny prudce rostoucí inflací a sníženými fiskálními příjmy v důsledku nízké ceny ropy. 
V roce 2020 očekáváme proto největší hospodářskou recesi od roku 1983, kterou se podaří překonat 
snad v následujících letech. Dojde k devalvaci místní měny (naira), která se odvíjí od ceny ropy, jako 
hlavní vývozní nigerijské komodity. Zlepšení podmínek se předpokládá v následujících 2 letech, kdy 
dojde k zlepšení situace na světových trzích a tím ke stabilizaci směnných kurzů. Devalvace bude hlavní 
hnací silou dvouciferné inflace v letech 2020–2022, která bude závislá na devizovém omezení dovozu 
a nízké zemědělské produkci. Krach cen ropy v roce 2020 udrží běžný účet v deficitu i v letech 2021 
a 2022. Od roku 2022 se stav běžného účtu vrátí do přebytku za předpokladu, že se zotaví ceny ropy 
a devalvace nairy utlumí dovozní poptávka.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 1,9 2,2 –3,6 1,8 3,3

HDP na obyvatele (tis. USD) 2,2 2,4 1,7 1,8 —

Míra inflace (%) 12,1 11,4 16,3 13,4 12,4

Nezaměstnanost (%) 22,6 — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) 3,9 –17,0 –10,6 –3,4 3,1

Populace (mil.) 195,9 201,0 206,1 211,4 216,7

Konkurenceschopnost 115/140 116/141 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 7/7 7/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, MMF, WEF, OECD

Do  podpory ekonomiky vláda vložila cca 2,4 % HDP a  předpokládají se další investice s  ohledem na 
připravovaný národní Plán ekonomické obnovy. Prezident Buhari na boj s koronavirem v dubnu 2020 
vyčlenil v přepočtu 761 mil. EUR, čímž musel pozměnit zákon o státním rozpočtu. Změny ve státním 
rozpočtu 2020 zohlednily i padající cenu ropy, na  jejímž exportu je Nigérie závislá, a s  tím spojenou 
devalvaci místní měny. S  tím souvisejí nutné rozpočtové škrty kapitálových výdajů ve  výši 1 % HDP. 
Světová banka, MMF, Africká rozvojová banka, EU a řada dalších mezinárodních organizací a soukromých 
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nadací poskytly Nigérii finanční pomoc formou grantů i půjček na zvládání pandemie v řádu několika 
mld. EUR. Současně SB a  MMF vyhověla žádosti země o  dluhová moratoria. Centrální nigerijská 
banka v červnu 2020 uvolnila prostředky na účelově vázané půjčky na pomoc domácnostem a malým 
a středním podnikům ve výši cca 111 mld. EUR. Za účelem zmírnění dopadů pandemie na občany bylo 
plánované zvýšení cen elektrické energie v červenci 2020 posunuto na leden 2021. 

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

 ▶  Energetický průmysl

Rostoucí potřeba ve stavebním průmyslu, země-
dělství, zásobování vodou i  ropném průmyslu. 
Nedostatek elektrické energie a  velmi časté 
výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě 
dlouho pokračovat. Generátor je nezbytným 
vybavením všech obytných i veřejných budov, ale 
i dílen a výrobních závodů. Přenosová soustava 
je zastaralá. V roce 2013 byla dokončena priva-
tizace, obyvatelé čekají rychlé zlepšení situace. 
Soukromí investoři, kteří soustavy privatizovali, 
musí provést rychlou modernizaci, která zatím 
probíhá pozvolna.

V souvislosti s opakovaným zájmem nigerijské 
vlády využívat i alternativní zdroje pro výrobu elek-
trické energie je poptávka po technologiích využí-
vání vodní energie a recyklace odpadů. Vzhledem 
k omezenému systému svozu odpadů (jen ve vel-
kých městech) jsou vítána řešení v této oblasti. 

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Tento tradiční český vývozní artikl je jednou z prio-
rit nigerijské vlády. Veřejné nemocnice mají vět-
šinou zastaralé a nedostatečné vybavení, které je 
třeba postupně modernizovat. Roste počet nových 
soukromých klinik pro náročné a movité pacienty. 
V  souvislosti s  nástupem pandemie byla vláda 
nucena uvolnit z rozpočtu na boj s koronavirem 
cca 761 mld. USD a požádat o další státní půjčku 
ve výši 5,5 mld. USD za účelem nákupu potřebných 
zdravotnických pomůcek a vybavení. Nigerijská 
vláda si uvědomuje tristní stav státní zdravotní 

péče v zemi a podhodnocené investice do zdra-
votnického sektoru a v reakci na pandemii při-
pravila program uvolnění finančních prostředků 
na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení 
ve  všech regionech země. Současně nigerijské 
ministerstvo zdravotnictví poptává chybějících 
1 000 lůžek a standardní nemocniční vybavení, 
od  komplexních řešení po  jednotlivé produkty. 
To se týká i soukromých zdravotnických zařízení. 
S tím souvisí i poptávka po zajištění odborného 
vzdělávání/školení, jak zdravotnického, tak tech-
nického personálu (údržba strojů).

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

V  důsledku pandemie a  omezení zahraničního 
dovozu, který dominuje i oblasti zajištění dodá-
vek základních potravin, již není schopna pokrýt 
domácí produkce (rýže, olej apod.), se nigerijská 
vláda opětovně zaměřila na  tento klíčový sek-
tor. Rychle roste počet obyvatel, do 20 let má mít 
Nigérie až 500 mil. obyvatel. Roste počet spo-
třebitelů hotových rychloobrátkových výrobků, 
včetně potravin. Reformu zemědělství a  rozvoj 
potravinářského průmyslu vláda proto považuje 
za jednu z hlavních priorit. Dle ministra zeměděl-
ství potřebuje Nigérie 300 tisíc traktorů, nyní jich 
má pouze 30 tisíc. Nigérie je obdařena velkými 
plochami orné půdy, díky nimž je zemědělství 
odvětvím s vysokým potenciálem pro vytváření 
pracovních míst, zajišťování potravin a snižování 
chudoby. Ačkoli v  tomto odvětví dlouho převlá-
dal samozásobitelský model výroby, používáním 
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šlechtěných sazenic a aplikací modernějších země-
dělských postupů postupně rostou i výnosy. To je 
cílem vládních opatření na podporu komerčního 
a  mechanizovaného zemědělství a  postupného 
vybudování rozvinutého zemědělského a agroprů-
myslového trhu. 

Ačkoli vláda začala navyšovat rozpočtovou 
kapitolu zemědělského sektoru, rozpočet stále 
nestačí zajistit udržitelný růst a  expanzi země-
dělského sektoru. Federální vláda proto spoléhá 
na  soukromé podniky, jednotlivce a  zahraniční 
investory. Tento sektor je otevřený soukromým 
účastem a nabízí atraktivní investiční příležitosti 
v následujících oblastech: 
• Mechanizovaná produkce plodin, jako je rýže, 

kukuřice, proso, kasava, cukrová třtina, rajčata, 
a účelové plodiny, jako je například kakao, pal-
mové jádro, guma

• Zpracování a konzervace potravin napříč hod-
notovými řetězci odvětví

• Zpracování a balení hovězího masa
• Ovocná šťáva / konzervované ovoce
• Nápoje a cukrovinky
• Zpracování účelových plodin – mimo jiné kakao, 

palmové jádro, guma
• Těžba a zpracování dřeva
• Chov hospodářských zvířat – rozvoj mléčných 

výrobků a akvakultury (rybolov)
• Rozvoj zahradnictví
• Zemědělské vstupní materiály a stroje
• Rozvoj vodních zdrojů, zejména pro zavlažovací 

a protipovodňovou infrastrukturu
• Obchodování a přeprava zboží

• Vývoj a  výroba vhodných malých mechanizo-
vaných technologií pro místní zpracování (on-
farming) a sekundární zpracování zemědělské 
produkce

• Rozvoj soukromých zavlažovacích zařízení
• Výroba šlechtěných semen a agrochemikálií
• Výroba veterinárních léčiv, vakcín, chemických 

látek, krmiv a krmných přídavků
• Průzkum trhu
• Technologie
• Odborné vzdělávání

 ▶ Zpracovatelský průmysl

Díky tomu, že rychle roste počet obyvatel, pro-
centuálně roste i podíl mladé generace a  roste 
poptávka po  levném zboží potřebném pro život 
(včetně školních potřeb). V souvislosti s uzavře-
ním hranic v  době pandemie narostla potřeba 
po  zajištění technologické a  výrobní soběstač-
nosti a schopnosti omezit dovoz výrobků, hlavně 
z Číny, které si Nigérie bude schopna vyrobit sama 
a  v  důsledku zapojení mladé generace vzděla-
ných lidí, po odborném školení, tímto docílí sní-
žení nezaměstnanosti. Nigérie trpí nedostatkem 
klasických řemeslníků a  znalostí základních 
technologií.

Velvyslanectví ČR v Abuji 
e-mail: commerce_abuja@mzv.cz
www.mzv.cz/abuja

mailto:commerce_abuja@mzv.cz
https://www.mzv.cz/abuja/cz/index.html


4 9M A PA  S T R AT E G I C K Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í  2 0 2 0 / 2 0 2 1

A F R I K A  /  S E N E g A L 

Senegal 

V  minulých letech vykázala ekonomika meziroční růst HDP přes 5 %, s  ohledem na  pandemii 
koronaviru se v roce 2020 předpokládá pokles HDP o cca 0,6 % a zotavení ekonomiky v roce 2021 

a 2022. Míra inflace byla v letech 2018 a 2019 stabilně nízká a dle predikce EIU by se i v následujících 
letech měla pohybovat v rozmezí 2,3–3,0 %. V zemi žije 16 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele je 
více než 1 tis. USD. Bilance běžného účtu je dlouhodobě v deficitu.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 6,8 5,3 –0,6 3,0 5,8

HDP na obyvatele (tis. USD) 1,5 1,5 1,4 1,5 —

Míra inflace (%) –0,7 1,8 2,3 2,5 3,0

Nezaměstnanost (%) — — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –2,2 –2,2 –3,1 –2,6 –2,6

Populace (mil.) 15,9 16,3 16,7 17,1 —

Konkurenceschopnost 113/140 114/141 — — —

Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vláda v dubnu 2020 schválila Program ekonomické a sociální odolnosti v boji proti COVID-19. Za účelem 
financování programu a na základě příspěvků veřejných i soukromých podniků, jednotlivců i zahraničních 
institucí (včetně EU a MMF) byl vytvořen fond „Force COVID“ s objemem financí 1,5 mld. EUR (cca 7 % HDP 
Senegalu) na  výdaje ve  zdravotnictví, platby faktur za  elektřinu a  vodu a  potravinovou pomoc pro 
nejvíce ohroženou část populace, na pomoc firmám zasaženým krizí, dodavatelům služeb a zboží státu, 
sektorům dopravy, hotelnictví a zemědělství. Vláda jedná s bankami ohledně posunutí splácení půjček 
místnímu soukromému sektoru. Prezident Macky Sall opakovaně apeluje na odpuštění státního dluhu 
Senegalu a dalších afrických zemí u věřitelů z řad multilaterálních institucí a států, včetně zemí EU 
a USA. EU přispěje na pomoc Senegalu v boji proti COVIID-19 darem ve výši 150 mil. EUR, z toho pomoc 
přímo do státního rozpočtu bude představovat 130 mil. EUR a dalších 20 mil. EUR bude získáno úpravou 
projektů s ohledem na aktuální priority.
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 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

V Senegalu existuje vzhledem k příznivému politickému klimatu a úsilí vlády o rychlý rozvoj země 
celá řada příležitostí pro české společnosti. Mezi priority 2. etapy vládního rozvojového plánu na roky 
2019–2023 patří mimo jiné rozvoj dopravní sítě, zdravotnictví, modernizace zemědělství, elektrifikace 
a rozvoj služeb. České výrobky, technologie a řešení mají v Senegalu velmi dobré jméno a vzájemná 
spolupráce se rozvíjí nejen v oblasti infrastruktury. Rozvoj průmyslu je ve vládním rozvojovém plánu 
Senegalu identifikován jako významný předpoklad udržitelného růstu ekonomiky, tvorby pracovních 
míst a zajištění základních potřeb obyvatelstva.

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Mezi roky 2019–2023 senegalská vláda potře-
buje zajistit financování a  výstavbu mnoha 
infrastrukturních projektů a  dopravních slu-
žeb. Jedná se mimo jiné o rekonstrukce a stavby 
nových železničních tratí (rekonstrukce trati 
Dakar–Tambacounda–Bamako a  výstavba dal-
ších regionálních tratí), výstavbu a  rekon-
strukci silnic a  stavbu mostů. V  tomto období 
by podle tříletého vládního programu mělo dojít 
k  výstavbě 1 520 km nových železničních tratí 
za 1 390 mld. XOF (58,4 mld. Kč). Také se v těchto 
pěti letech počítá s  obnovou vozového parku 
autobusů a  minibusů městské i  meziměstské 
dopravy (cca 3 tis. jednotek).

 ▶ Energetický průmysl

V  rozvojové strategii senegalské vlády (Plan 
Sénégal Emergent, PSE) je zlepšení energe-
tické situace identifikováno jako jeden z před-
pokladů rozvoje země. Realizace PSE probíhá 
prostřednictvím Plánu prioritních činností 
(Pian ďActions prioritaires, PAP) na  období 
2019–2023, jehož součástí jsou dva velké pro-
jekty, a to integrovaný plán na oživení energe-
tiky a plán na celostátní pokrytí energií. Tyto 
dva projekty zastřešují menší projekty posilu-
jící výrobní kapacity, připojení k elektrické síti, 
dále obnovu a  rozšíření přenosových a distri-
bučních sítí a  elektrifikaci venkova. Cílem je 
zajistit celostátní pokrytí elektrickou energií 
do  roku 2025 (v  současné době se elektrifi-
kace venkova v  jednotlivých departementech 

pohybuje v rozmezí 3–73 %). V současné době je 
výrobní kapacita 1 229 MW, přičemž přibližně 
20 % pochází z  obnovitelných zdrojů energie. 
V Senegalu je zájem o projekty posilující výrobní 
kapacity (tradiční zdroje i OZE, záložní zdroje) 
a rozšiřující přenosné a distribuční sítě.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Senegalská vláda formulovala Národní program 
zlepšení technického vybavení nemocnic a dal-
ších zdravotnických zařízení. Plánuje se i výstavba 
nových nemocnic a  klinik. Nejvýznamnější je 
projekt „Dakar Medical City“, jehož cílem je vybu-
dovat zdravotnické centrum vysoké kvality pro 
celý region Západní Afriky, včetně modernizace 
Hlavní nemocnice Dakaru na světovou úroveň 
a  výstavby laboratoří na  výrobu vakcín proti 
žluté zimnici. Kromě zdravotnického zařízení 
a přístrojů je v Senegalu i zájem o léčiva a lékař-
ský materiál. Nově vláda deklarovala zájem 
v Senegalu vyrábět základní léky a testovací sety 
(i ve spolupráci s dakarským Institut Pasteur).

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Senegalská vláda podporuje rozvoj větších 
farem i  rodinného zemědělství s  cílem dosáh-
nout soběstačnosti v  základních potravinách. 
Kromě produkce obilovin, ovoce a  zeleniny je 
neméně důležité zajistit jejich zpracování. Důraz 
je také kladen na produkci a zpracování araší-
dů, realizaci 150–200 malých projektů pomo-
ci rodinného zemědělství a  100–150 velkých 
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projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov 
dobytka. Objem nutných investic v oblasti země-
dělství na  základě Plánu prioritních činností 
byl jen na období 2017–2019 vládou odhadován 
na  625  mld. XOF (25 mld. Kč). Senegal mnoho 
zemědělských produktů dováží. Tato situace je 
dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským 

průmyslem a  neadekvátními podmínkami pro 
skladování zboží, které se rychle kazí.

Velvyslanectví ČR v Dakaru
e-mail: dakar@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/dakar

mailto:dakar@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/dakar/cz/index.html
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Tunisko 

COVID-19 zasáhl naplno tuniskou ekonomiku dramatickým poklesem mobility, výroby a poptávky. 
Ekonomika upadla do nejhlubší krize od získání nezávislosti Tuniska v roce 1956, od roku 2011 se 

země potýká s velmi slabým růstem, sociálně-ekonomickou a rozpočtovou nerovnováhou, která je dále 
zhoršena. MMF předvídá výrazný pokles chatrné ekonomiky o –5,4 % oproti slabému růstu 1 % v roce 
2019. První čtvrtletí vykázalo negativní růst –1,7 % a ztrátu 430 tis. pracovních míst. Výpadek příjmů 
si vyžádá dodatečné rozpočtové krytí ve  výši 10 % HDP. Hlavní odvětví tuniské ekonomiky, kterým 
je turismus, zabezpečuje 14 % HDP a  zajišťuje 11 % zaměstnanosti, je vážně ohroženo. Strategickými 
odvětvími se staly farmaceutický průmysl a potravinové zemědělství, které prokázalo největší odolnost. 
Zastavení letecké a námořní dopravy, důležité pro dovoz výchozích polotovarů pro průmyslovou výrobu 
v off shore provozech a krize poptávky EU, v případě Francie 20 %, a pokles přímých zahraničních investic 
o 51 % a 75 % v oblasti služeb, respektive zemědělství povedou k poklesu HDP o 46,4 %. Předpokládá se, 
že zadlužení dosáhne 100 % HDP.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 2,7 1,0 –5,4 2,6 3,3

HDP na obyvatele (tis. USD) 3,4 3,4 3,2 3,4 —

Míra inflace (%) 7,3 6,7 5,3 4,3 5,1

Nezaměstnanost (%) 15,5 15,2 17,0 15,8 15,6

Bilance běžného účtu (mil. USD) –4,4 –4,0 –4,8 –3,9 –3,4

Populace (mil.) 11,6 11,7 11,8 11,9 —

Konkurenceschopnost 87/140 87/141 — — —

Exportní riziko OECD 5/7 5/6 6/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Přímé výdaje vládních opatření ve  výši 0,71 mld. USD (1,8 % HDP) směřují do  oblasti kompenzace 
technické nezaměstnanosti, subvence zranitelných kategorií podniků, podpory nejpotřebnějších 
skupin obyvatel, posun splátek, daní a  sociálních odvodů. Daňový výpadek za  neodvedené plnění 
od společností bude představovat ztráty v rozmezí od 3,8 % za první měsíc do 11,6 % HDP za 3 měsíce 
karantény. Dalšími nečekanými vládními výdaji byly realokace zdrojů ve prospěch zdravotnictví ve výši 
48 mil. USD, uskutečněné na vrub sociálních služeb a ekonomiky. Naopak pokles ceny ropy na světových 
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trzích přinesl nečekanou úsporu 82 mil. USD a vytvořil prostor pro odstranění plošných energetických 
subvencí. Zastavení zahraničního obchodu se promítlo do vylepšení jeho záporné bilance o 4 %, chybí 
však výchozí suroviny a polotovary dodávané Čínou pro další zpracování pro evropské odběratele, ti 
však snížili poptávku o 75 %.

 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

 ▶ Automobilový průmysl 

Výroba komponent pro automobilový průmysl 
a dovoz automobilů do Tuniska jsou pro vzájem-
nou obchodní výměnu mezi oběma zeměmi roz-
hodující. Z důvodu očekávané delokalizace výrob 
z Asie a geograficky výhodné poloze Tuniska se 
dá předpokládat další rozšíření sortimentu výroby 
auto/aero komponentů. Poptávka je po nákladních 
automobilech a autobusech, vzhledem k rozpočto-
vým restrikcím, souvisejícím s nekonvertibilitou 
tuniského dináru a požadavkem místního původu 
v rozsahu 30 %, dává smysl v souvislosti s očekáva-
nou konsolidací Libye, asambláž. S rozšiřováním 
strojírenských výrob je spojeno budování nové prů-
myslové infrastruktury, která přispěje k industria-
lizaci země, které se vyhnuly dvě průmyslové 
revoluce. Industrializace je hlavním nástrojem 
vytváření národního důchodu a růstu zaměstna-
nosti, která zabrzdí sílící migrační tok a bude sta-
bilizovat Tunisany v zemi. Rozsáhlé možnosti zave-
dení nových výrob, založených na technologickém 
transferu českého know-how do Tuniska, se oteví-
rají v off shore zónách (Bizerte a Zarzis). Jejich prin-
cipem je bezcelní dovoz materiálu a strojů, zaměst-
nání místní pracovní síly pro výrobu, určenou 
k dalšímu exportu do oblasti Magrebu a Sahelu. 

 ▶ ICT 

Digitalizace, informační a komunikační technolo-
gie jsou v centru pozornosti nejen Tuniska, které 
se prezentuje jako lídr kontinentu, ale celé Afriky. 
ICT je dynamicky se rozvíjející odvětví a  hybná 
páka inovací v transformaci tuniské administrativy 

i ekonomiky, v karanténě se osvědčil home office. 
Tunisko se nyní snaží dohnat zmeškané průmy-
slové revoluce alespoň na  poli digitálních tech-
nologií. Sanitární krize ukázala na  nefunkčnost 
digitalizace státní administrativy, komerční banky 
budou hledat nový trh a zaměří se na retailové ban-
kovnictví. Bezkontaktní platební styk je omezeně 
funkční a zasíťování optickou kabeláží představuje 
rozsáhlé příležitosti pro rozvoj e-commerce, který 
by Tunisko v době pandemie ocenilo. Digitalizace 
současně vytvoří podmínky k implementaci celého 
portfolia moderních technologií „Smart city“, dispo-
nibilních „off the shelf“, připravených k implemen-
taci, která se rychle ukáže jako nezbytná vzhledem 
k populační explozi na kontinentu doprovázenou 
koncentrovanou urbanizací. 

 ▶ Textilní a obuvnický průmysl 

Textil patřil dlouhodobě k tradičnímu tuniskému 
odvětví, Tunisku stačilo dovážet z Asie polotovary 
a dokončovat výrobky. Textilní průmysl je v krizi, 
protože dokončování již nestačí a u výsledného 
produktu vznikají pochybnosti o původu zboží, což 
má vliv na výši cla. Země potřebuje novou průmy-
slovou výrobu a textilní výroba je spolu se země-
dělstvím tradičním nástrojem integrace tuniské 
ženy do průmyslového a výrobního procesu, větší 
integrace tuniské ženy do  ekonomiky země je 
zárukou posílení modernismu v prostředí plíživě 
sílícího islámu. Předpokládané opouštění dokon-
čování asijských polotovarů povede ke  vzniku 
nových příležitostí pro tuniskou textilní a obuvní 
výrobu, založenou na  výrobě celého produktu, 



5 4 M A PA  S T R AT E G I C K Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í  2 0 2 0 / 2 0 2 1

A F R I K A  /  T U N I S K O 

k tomu bude země potřebovat investice, technolo-
gie a stroje. V současné době využívá autoprůmysl 
řemeslnou zručnost tuniských šičů pro výrobu 
kožených sedadel. 

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Dočišťování odpadních vod, obvykle vypouštěných 
do  moře, je rezervou řešení hydrického stresu, 
kterým země po větší část roku trpí. Přečištěná 
odpadní voda je po úpravě využitelná jako zdroj 
pro zálivku zemědělských kultur, protože systém 
retenčních nádrží na severu země nestačí, zejména 
z důvodu zvýšené četnosti přívalových dešťů, které 
zanášejí nádrže bahnem a snižují jejich kapacitu. 
Přečištění odpadní vody založené na mechanickém 
zachycení nečistot ve spojení s UV zářičem zajistí 
nezávadnou vodu vhodnou k zálivce v místě ČOV 
a bude významným příspěvkem k zajištění potra-
vinové soběstačnosti, která se ukázala v podmín-
kách omezené mobility jako strategická nutnost. 
Automatizace řízení kvality vody v bazénech hote-
lových komplexů je oblast, která pomůže obnovit 
důvěru hotelových hostů v  postkoronavirovém 
období v jejich sanitární bezpečnost. 

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnický sektor se potýká s rozsáhlými pro-
blémy strukturálního charakteru. V  Tunisku 

existují vedle sebe dva systémy, chatrný státní 
a  soukromý, na  který mnoho Tunisanů, vzhle-
dem k  jeho finanční náročnosti, nedosáhne. 
EU poskytla Tunisku, v souvislosti se sanitární 
krizí dar ve výši 60 mil. EUR, co však skutečně 
v Tunisku chybí, jsou lékaři. Často zůstávají para-
medici, kteří nejsou k výkonům, které musí prová-
dět, certifikováni, poslední možností. U dodávek 
lékařského materiálu existuje poptávka, je však 
nutné počítat s podmínkou technického ověření 
na vlastní náklady ve zkušebně a získat nejprve 
typové schválení, evropská certifikační značka 
shody je jen vhodná reference. Národním pod-
nikem farmaceutického průmyslu je státní pod-
nik Société des Industries pharmaceutiques de 
Tunisie, SIPHAT, který vyrábí léčiva z dovezených 
výchozích surovin, které dále tabletuje a  balí. 
SIPHAT se ocitl v nesolventnosti, protože zaměnil 
tradiční evropské dodavatele za nízkonákladové 
z Asie, což vedlo v letech 2017–2019 ke stahování 
závadných léčiv z oběhu a k výpadku tržeb. Nyní 
musel záruku za závazky SIPHAT převzít stát, aby 
se dodávky od  tradičních dodavatelů obnovily, 
mezi věřiteli je český dodavatel. 

Velvyslanectví ČR v Tunisu
e-mail: tunis@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tunis
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Zambie 

Zambie se s pandemií nového typu koronaviru vypořádává nepoměrně měkčími opatřeními než sousední 
země. Zambie ponechala otevřené mezinárodní letiště v Lusace a pozemní přechody. Reguluje vstup 

cizinců do země, ale na svém území nechala prostor pro obchod, podnikání a výrobu otevřený. Hospodářství 
Zambie velmi postihly restrikce sousedních států (především JAR), úbytek v turistice a propad ceny mědi 
na světových trzích (a současně menší objemy vývozu mědi), která představuje hlavní vývozní artikl. Nutno 
však dodat, že zambijská ekonomika se již před současnou pandemií nacházela ve velmi špatné kondici 
a stát se nacházel v nadměrném zadlužení (zadlužení mezi lety 2017 až 2019 stouplo z 62 % na 92 % HDP), 
pandemie problémy pouze zviditelnila, ale primárně nezavinila. 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022

Růst HDP (%) 3,1 0,8 –3,8 3,2 3,9

HDP na obyvatele (tis. USD) 1,5 1,4 1,1 1,1 —

Míra inflace (%) 7,9 11,7 10,0 8,8 6,6

Nezaměstnanost (%) — — — — —

Bilance běžného účtu (mil. USD) –0,3 0,2 –0,4 –0,3 –0,3

Populace (mil.) 17,4 17,9 18,4 18,9 —

Konkurenceschopnost 118/140 120/141 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 7/7 7/7 — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, WEF, OECD

Vláda nemá příliš volných prostředků, které může na zmírnění dopadů způsobených současnou situací kolem 
koronaviru použít. Prezident slíbil na pomoc ekonomice cca 139 mil. USD, což činí cca 0,6 % HDP. Zhruba 
polovina této částky byla použita na  výplatu zadržovaných důchodů, na  částečné uhrazení dluhů vlády 
domácím podnikatelům a jmenovitě stavebním firmám opravujícím silnice. Druhá polovina slíbené částky je 
v jednání a není jasné, kdy a jak a zda vůbec bude uvolněna. Ministerstvo financí též přislíbilo komerčním 
bankám garanční fond ve výši 555 mil. USD (cca 2,3 % HDP), aby banky mohly pomoci podnikatelům při 
potížích se splácením úvěrů, a to zejména v prioritních oblastech, jako je zemědělství, výroba, energetika 
a turistika. Vláda dále rozšířila seznam zdravotnického zařízení, které nejsou zatíženy dovozním clem. Vláda 
věnuje velkou pozornost podpoře zambijských výrobků a jejich umístění na domácí trh. Vzhledem k omezení 
dovozu spotřebního zboží a například potravin z JAR má k tomuto kroku vláda podmínky a vůli. 
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 © Post-COVID-19 příležitosti  
pro české exportéry

Těžba představuje až 70 % HDP Zambie. Mimo důlní a těžební průmysl je pro zemi podobně klíčový rovněž 
sektor energetiky. Oba tyto sektory jsou pro Zambii stěžejní, ale zároveň ve světle COVID-19 neměnné. 
Podrobně jsou výše uvedené sektory popsány v Mapě oborových příležitostí. Ve světle COVID-19 se 
v Zambii naskytují příležitosti v níže uvedených sektorech. 

 ▶ Obranný průmysl

Zambie má dlouhé a porézní hranice se svými sou-
sedy. Vybavení pro monitoring hranic je jednou 
z potenciálně zajímavých oblastí. Potenciál skýtají 
též dodávky ručních palných zbraní a munice pro 
bezpečnostní agentury a dále pro ochránce národ-
ních parků. I v této oblasti ale platí, že je nutné 
dopředu jednat o financování. 

 ▶ Zábava a volný čas

Turistika představuje cca 7 % HDP Zambie a při-
spívá také k významné tvorbě pracovních míst. 
Situace s COVID-19 turistiku v Zambii prakticky 
zastavila. Prezident ve svých vystoupeních speci-
ficky turistiku zmiňoval a slíbil, že vláda připraví 
pobídky, jak pomoci stávajícím podnikatelům 
a jak přispět k růstu tohoto sektoru.

Zambie je potenciálně turisticky velmi přitaž-
livou zemí, a to zejména pro své přírodní bohat-
ství. Chybí však rozvinutá infrastruktura (ať už 
přístupová, tak ubytovací kapacity, hotelnictví, 
gastronomie).

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví je jednoznačně perspektivní obor 
v Zambii. Potíž začíná ve financování a v tom, že 
tato oblast je zároveň v  hledáčku všemožných 
poskytovatelů zahraniční rozvojové pomoci. I zde 
se však dají nalézt komerční projekty (vybavení 
pro nové a  rozšiřované nemocnice), které mají 
zajištěno financování z externích zdrojů. 

Současná situace vyvolává obrovskou potřebu 
pro dodávky spotřebního zdravotnického mate-

riálu, jakož i  vybavení nemocnic a  zdravotnic-
ké techniky. V první fázi nemusí jít o úspěšné 
komerční projekty, ale spíše o referenční dodáv-
ky pro budoucí obchodní případy.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

I bez ohledu na pandemii COVID-19 se v Zambii 
jedná o mimořádně perspektivní sektor. Uzavírání 
hranic a váznoucí dodávky potravin z Jihoafrické 
republiky posílily volání po větší soběstačnosti 
Zambie ve výrobě a zpracování potravin. Vláda 
tlačí do  většího objemu nabídky zambijských 
potravin i  velké jihoafrické prodejce potravin, 
kteří na zambijském trhu dominují. 

Ačkoliv zambijské zemědělství disponuje roz-
sáhlým půdním fondem, poměrně značnými zdroji 
podzemní a povrchové vody a příznivým klima-
tem, přesto se Zambie dlouhodobě potýká s malou 
diverzitou pěstovaných plodin, minimální mecha-
nizací, slabým zpracovatelským odvětvím země-
dělské produkce a s téměř neexistujícím potravi-
nářským průmyslem. 

Roste poptávka po strojích a nářadí pro země-
dělství, zavlažovacích systémech, hnojivech, 
balicích a plnicích strojích, přepravních zaříze-
ních, skladovacích a přepravních zařízeních atd. 
Poptávaná jsou i laboratorní a další zařízení spo-
jená s chovem zvířat a jejich umělou inseminací. 

Velvyslanectví ČR v Lusace
e-mail: lusaka@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/lusaka
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