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Angola byla dlouhou dobu 3. největší ekonomi-
kou subsaharské Afriky, nicméně s propadem 

ceny ropy, na níž je její ekonomika významně závis-
lá, se její pozice zhoršila. V roce 2021 se umístila 
na 6. místě po Jihoafrické republice, Nigérii, keni, 
Etiopii a Ghaně. S propadem ceny ropy a s násled-
ným nástupem pandemie covid-19 se angolská eko-
nomika dostala do recese, která trvala celých 6 let 
až do roku 2021. Nicméně v roce 2022 se očekává 
opětovný růst ekonomiky poháněný novou politi-
kou diverzifikace a zaměřením na podporu země-
dělství, potravinářství, stavebnictví, těžební prů-
mysl a  zpracovatelský průmysl. Angola se také 
potýká s  vysokou zadlužeností a  vysokou mírou 

inflace, které vyeskalovaly s  nástupem pandemie 
covid-19. V  dalším období od  roku 2022 do  roku 
2026 se očekává nárůst angolské ekonomiky, a to 
i díky příznivějšímu vývoji z pohledu ropného prů-
myslu a zahájení produkce z nových rafinérií. Eko-
nomický růst v období mezi lety 2022–2023 by měl 
dosáhnout v průměru 2,5 % a následně mezi roky 
2024 a  2026 až okolo 4,5 %. Angolský prezident 
João Lourenço se snaží zavádět mnoho reforem, 
které vedou k  dlouhodobější stabilizaci ekonomi-
ky, k otevření trhu a k větší atraktivitě pro investo-
ry. V zemi žije podle posledních odhadů 33,9 milio-
nů obyvatel a HDP na obyvatele se pohybuje okolo 
hodnoty 6 340 USD.

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –5,4 –1,6 2,5 2,4 4,0

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 134,3 123,5 103,0 95,9 89,6

Míra inflace (%) 22,3 25,8 16,5 11,2 10,5

Populace (mil.) 32,9 33,9 35,0 36,2 37,3

Nezaměstnanost (%) — — — — —

HDP na obyvatele (USD, PPP) 6 445,7 6 340,0 6 560,0 6 670,0 6 900,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,9 3,1 2,9 2,6 3,7

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 11,4 18,2 20,2 20,2 24,2

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD

https://www.businessinfo.cz/navody/angola-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#ao
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Země má zájem obnovit a podpořit železniční dopravu pro efektivnější přepravu 
zboží a surovin mezi okolními zeměmi a  jejími hlavními přístavy na západním 
pobřeží. Vládní plán předpokládá do roku 2028 výstavbu železničních tratí v délce 
více jak 3 milionů km, které spojí Angolu s kongem, Zambií a Namibií v celkové 
hodnotě 10,4 mld. USD. První fáze počítá s výstavbou takzvaného centrálního 
koridoru, v další fázi (2024–2028) se očekává rozšíření tratě a výstavba východního 
a jižního koridoru. Příležitosti pro české podniky jsou zejména v podobě subdodávek 
pro hlavní EPC kontraktory, které zahrnují kolejová vozidla, komponenty, výhybky, 
informační, telekomunikační a automatizační techniky.

 ▶ Energetický průmysl

Angola se chce zaměřit zejména na rozvoj takzvané čisté energie, kterou bude 
kombinovat se zemním plynem. Do roku 2025 chce dosáhnout 70% podílu čisté 
energie na celkovém energetickém mixu a k tomu využít zejména vodu, sluneční 
záření, vítr a  biomasu. Největší podíl na  celkové výrobě elektřiny v  zemi má 
vodní energetika s  58 %. Mezi hlavní příležitosti pro české společnosti patří 
výstavba malých a středních vodních elektráren na klíč nebo dodání jednotlivých 

zemědělství služby

průmysl 

37 %

52 %

11 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 14,4

francie 14,1

Portugalsko 12,8

Belgie 6,2

Jižní korea 6,0

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 9,9

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,4

Lodě, čluny (i vznášedla), konstrukce plovoucí 1,1

Maso ostatní (ne hovězí) a vnitřnosti poživatelné 0,3

Tiskoviny 0,2

Předměty z hmot plastických jn. 0,1

Vývoj HDP (meziročně, %)

Angola svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ao&jumptoanchor=dop
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technologií pro jiné zahraniční EPC kontraktory v projektech výstavby elektráren 
na kombinovaný cyklus či při rozšiřování a výstavbě elektrických sítí.

 ▶ obranný průmysl

Angola má zájem vybudovat svůj vlastní obranný a bezpečnostní průmysl a hledá 
výrobní společnosti, které by ji pomohly tento záměr uskutečnit formou společných 
podniků. Zejména ji zajímá výroba nábojů a opravárenské služby pro vojenskou 
techniku. Vedle toho poptává střelné zbraně, aktivní a pasivní radary a školení 
letců. Vládní výdaje na obranný průmysl každým rokem rostou a očekává se, že 
se zvýší z 0,85 mld. USD v roce 2021 na dvojnásobek v roce 2026. 

 ▶ Strojírenský průmysl

V souvislosti s vysokou závislostí země na ropě se Angola začala intenzivně zabývat 
podporou diverzifikace ekonomiky a exportu a také snahou o zahájení výroby 
a montážních linek v zemi. Má zájem o obráběcí stroje, tvářecí stroje, výrobní 
a automatizované linky pro stavební průmysl, ocelářství, výrobu plastů, kabelů 
a jiných spotřebních materiálů, chemický průmysl, zpracování dřeva a textilní 
průmysl.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Země se chce vymanit z vysoké závislosti na dovozu základních potravin. Snaží se 
podpořit projekty (včetně podpory celního zvýhodnění) na dodání výrobních linek, 
strojů, chladírenských boxů a technologií pro živočišné farmy (kuřata, prasata, 
skot) a pro rostlinnou produkci s důrazem na kukuřici, sóju, slunečnici, rýži, 
cukrovou třtinu, sladké brambory, fazole, zeleninu a tropické ovoce. Průměrnou 
roční produkci všech těchto plodin chce navýšit alespoň 2× do roku 2022 a podpořit 
i větší investice do produkce kakaa, bavlny a kávy.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zájem o  zdravotnické potřeby a  vybavení se zvýšil zejména kvůli pandemii 
koronaviru. Vládní programy začaly s investicemi do zdravotnických zařízení, která 
by poskytla větší lůžkovou kapacitu, více jednotek intenzivní péče a nejnovější 
technologie napříč celou zemí. Do roku 2023/2024 je v plánu postavit 6 nových 
nemocnic s kapacitou 200 lůžek v každé z nich, zmobilizovat finanční zdroje 
na výstavbu nemocnic v dalších pěti městech a zmodernizovat dvě nemocnice 
v  Luandě. České podniky se mohou podílet na  těchto projektech dodávkami 
nemocničních lůžek, vybavením do JiP a různými špičkovými přístroji.

https://publi.cz/books/1901/index.html#ao&jumptoanchor=obr
https://publi.cz/books/1901/index.html#ao&jumptoanchor=str
https://publi.cz/books/1901/index.html#ao&jumptoanchor=zem
https://publi.cz/books/1901/index.html#ao&jumptoanchor=zdr

