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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) 4,8 5,0 5,2 6,2 6,5

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 38,5 41,1 41,5 41,3 41,0

Míra inflace (%) 3,3 3,7 4,6 4,4 4,1

Populace (mil.) 59,7 61,5 63,3 65,1 67,0

Nezaměstnanost (%) — — — — —

HDP na obyvatele (USD, PPP) 2 770,0 2 910,0 3 100,0 3 280,0 3 480,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –1,1 –2,4 –2,8 –3,0 –3,3

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –1,5 –3,3 –3,9 –4,3 –4,9

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce eiU zdroj: eiU, OeCD, iMD

Tanzanie
Velvyslanectví ČR v nairobi
e-mail: commerce_nairobi@mzv.cz 
www.mzv.cz/nairobi

Tanzanie má status nižší-středně příjmové země, 
která je 10. nejvýkonnější ekonomikou v Afri-

ce, a která zaznamenávala od roku 2013 až do pan-
demie covid-19 růst HDP až o 6,5 %. Přestože pande-
mie tento růst zbrzdila, země si udržela relativní 
makroekonomickou stabilitu. Země je bohatá na 
přírodní zdroje, má velký zemědělský potenciál a je 
populární turistickou destinací. Svou polohou je 
významná pro dopravu produktů do  sousedních 
vnitrozemských států. Navzdory povzbuzujícím 
makroekonomickým ukazatelům přetrvávají pro-
blémy v  investičním prostředí, například byrokra-
tické procesy při zakládání firem, placení daní, či 
přeshraničním obchodu. Vláda se snaží tyto problé-
my řešit a přilákat nové investory. klíčové sektory 
jsou velmi regulované, což je často zdrojem frustra-

ce pro investory. Mnoho investorů si také stěžuje 
na zvyšování daňové zátěže. Takové vnímání spolu 
s dalšími faktory způsobilo v minulých letech pro-
pad přímých zahraničních investic z  3,2 % HDP 
v roce 2015 na 1,8 % v roce 2018. Nástup prezident-
ky Samii Suluhu Hassan na  jaře 2021 a  jí zavede-
ných reforem znamenal pro ekonomiku země pozi-
tivní obrat. Pětiletý plán rozvoje (fYDP iii) prosazuje 
industrializaci země,  tvorbu pracovních míst (má 
jich vzniknout 8 milionů), ale rozvoj některých vel-
kých projektů zůstává pomalý. Takovým je napří-
klad ropovod z  ugandských nalezišť do  přístavu 
Tanga, který je ve  fázi návrhu. Na  druhou stranu 
projekt vodní elektrárny rufiji a další veřejné pro-
jekty (stavby přístavů, silnic či železnice) zdárně 
pokračují. 

mailto:victoria@honorary.mzv.cz 
https://www.mzv.cz/addisababa/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/tanzanie-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#tz
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 © Příležitosti  
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 ▶ energetický průmysl

Energetická soustava je nedostatečná, ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí 
pokrýt vysokou poptávku, která roste ročním tempem 10–15 %. rozvojový plán 
Ministerstva energetiky počítá s  dynamickým růstem instalované energie 
a s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup k elektrické energii zvýšil 
z  30 % na  50 % v  roce 2025. k  rozvoji energetického sektoru by měly přispět 
jak rozsáhlé zásoby zemního plynu 50 triliónů kubických stop, tak potenciál 
geotermální energie, který je odhadován na 5 000 MW. Další příležitosti jsou 
spojené s  budoucí plynofikací Tanzanie ve  všech oblastech, včetně úprav 
motorových vozidel na LPG či s budoucím rozvojem geotermálních elektráren. 
V příštích pěti letech má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie 
v délce 1 400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky 
v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

42 %

32 %

26 %

Podíl sektorů na HDP

zdroj: eiU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 25,3

indie 12,8

Spojené arabské emiráty 9,7

Japonsko 4,4

Jižní Afrika 4,0

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 8,5

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,2

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,4

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,2

Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 0,2

Tuky, oleje nevysychavé rostlin. surové (ne „vláčné“) 0,1

Vývoj HDP (meziročně, %)

Tanzanie svět rozvojové ekonomiky
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zdroj: Un Comtrade, 2020 

https://publi.cz/books/1901/index.html#tz&jumptoanchor=ene
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 ▶ Stavební průmysl

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let růst na úrovni 8 % a má se 
zvýšenou dynamikou pokračovat i v nadcházejících letech. Důvodem je hlavně 
vládní závazek vydávat na investiční projekty 13 % státního rozpočtu. růst se bude 
opírat o investice do výstavby zatím nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, 
železnice, přístavy), výstavby rezidenčního bydlení a komerčních budov, výstavbu 
přístavu Bagamoyo a  počítá s  rozšířením kapacity přístavu Tanga. rozšíření 
přepravních kapacit nabízí příležitosti pro dodávky vybavení do  logistických 
center, které na rozvoj přístavů navazují. Již dnes existuje neuspokojená poptávka 
po bydlení na úrovni 3 mil. bytů. S růstem populace se bude současná situace ještě 
dále zhoršovat.

 ▶ zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na  zdravotnictví vykazují růst, na  kterém mají aktuálně hlavní podíl 
dárcovské příspěvky. Priorita zdravotnictví se však s  nástupem současné 
administrativy odráží i  do  vládních výdajů a  země má plán stát se centrem 
zdravotnického turismu. Příležitosti v oblasti zdravotnictví představuje i současný 
růst spotřeby léčiv na  úrovni 35 mil. USD, při celkové velikosti trhu 490 mil. 
USD. Vysoký podíl léčiv na tanzanském trhu, až 95 %, přitom pochází z dovozu, 
jelikož chybí místní výroba. To je příležitostí pro české firmy, stejně jako dodávky 
zdravotnického vybavení a přístrojů. Nedostatkovým zbožím jsou také veterinární 
léky.

 ▶ zemědělský a potravinářský průmysl

V zemi chybí zemědělské vybavení (traktory a různá přídavná zařízení). Většina 
potravin se bez dalšího zpracování vyváží ze země. Příležitostí pro české firmy by 
byly výrobní linky na zpracování ovoce a zeleniny. Vzhledem k velkým plochám 
s nerovnoměrnými srážkami se další možnosti nacházejí v chytrém zavlažování či 
v chytrém hnojení. Nedostatečná je také výroba krmiv pro hospodářská zvířata. 
Vzhledem k  možnostem Viktoriina jezera se nabízejí také možnosti spojené 
s chovem sladkovodních ryb (sádky, krmiva atd.). 

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#tz&jumptoanchor=sta
https://publi.cz/books/1901/index.html#tz&jumptoanchor=zdr
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