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Souhrnná 
teritoriální 
informace

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –2,8 1,6 3,1 3,6 4,5

Průmyslová produkce (% změna) 0,8 2,8 6,9 6,0 7,8

Veřejný dluh (% HDP) 114,1 100,0 95,4 90,7 93,4

Míra inflace (%) 15,7 22,3 18,5 13,4 8,2

Populace (mil.) 18,4 18,9 19,5 20,0 20,6

Nezaměstnanost (%) — — — — —

HDP na obyvatele (USD, PPP) 3 690,0 3 770,0 3 880,0 4 010,0 4 170,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 2,4 2,7 2,6 2,5 1,9

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 3,2 4,6 5,4 6,0 5,8

Exportní riziko OECD 7/7 7/7 7/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce eiU Zdroj: eiU, OeCD, imD

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

Zambie se řadí mezi země s nižším středním pří-
jmem a  současně mezi tzv. nejméně rozvinuté 

země (LDCs). HDP na  obyvatele (PPP) dosahuje 
necelých 4 tis. USD. Počet obyvatel Zambie činí cca 
19 mil. a roste velmi vysokým tempem (2,9 % ročně). 
V  důsledku pandemie covid-19 zaznamenala Zam-
bie za rok 2021 poprvé po mnoha letech hospodář-
ský pokles, a  to ve výši 2,8 % HDP. V roce 2021 se 
nicméně vrátila k mírnému růstu ve výši 1,6 % HDP 
a  očekává se další růst. Zambie se od  roku 2012 
extrémně rychle zadlužovala, zejména kvůli infra-
strukturním projektům realizovaných čínskými fir-
mami, a koncem roku 2020 oznámila neschopnost 
uhradit splatné finanční závazky. V současné době 

jedná s věřiteli o restrukturalizaci dluhů. Tři čtvrti-
ny obyvatel jsou zaměstnány v zemědělství, převáž-
ně jako drobní farmáři. klíčovým odvětvím národ-
ního hospodářství je těžba nerostných surovin, 
zejména mědi, jejímž prodejem Zambie získává přes 
70 % vývozních příjmů. Zambie je 7. největším pro-
ducentem mědi na  světě. V  posledních letech se 
dynamicky rozvíjí potravinářský průmysl, staveb-
nictví, energetika a cestovní ruch (s přestávkou kvů-
li pandemii). Ve volbách v roce 2021 zvítězila dosa-
vadní opozice, která vyhlásila jako své priority 
zlepšení podnikatelského prostředí, zlepšení image 
země u zahraničních investorů a boj proti rozšířené 
korupci.

mailto:lusaka@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/lusaka/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/zambie-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#zm
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební průmysl zajišťuje více než 80 % celkových exportních příjmů Zambie. 
Země je jedním z největších světových producentů mědi. Cílem je zvýšit produkci 
z dnešních asi 800 tis. tun ročně na 3 mil. tun do roku 2031. V nejbližších letech 
se předpokládají významné investice do důlních provozů. V posledních letech se 
nicméně rozšiřuje i těžba dalších nerostů (nikl, kobalt, mangan, zlato a jiné). Uplatnit 
se mohou dodavatelé nabízející důlní technologie pro hlubinnou i povrchovou těžbu 
i pro další zpracování rud, ale i subjekty působící v oblasti geologického průzkumu.

 ▶ energetický průmysl

Vedle tradičních hydroelektráren se v zemi začínají více využívat i další zdroje 
energie. Zambie má příhodné přírodní podmínky zejména pro rozvoj solární 
energetiky, která představuje pouze asi 3 % z  celkové instalované kapacity 
3  250 MW. Nová vláda připravuje zvýšení doposud uměle nízko udržovaných 
tarifů, což by mělo zatraktivnit investice do nových zdrojů. Pro české dodavatele 
se nabízejí možnosti uplatnění v dodávkách zařízení a technologií zejména pro 
solární, případně i  malé vodní či větrné elektrárny, včetně ostrovních řešení. 
Poptávka je také po naftových generátorech a solárních invertorech.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

61 %

33 %

6 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: eiU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Jihoafrická republika 33,2

Čína 16,9

Spojené arabské emiráty 8,8

indie 5,4

Spojené státy americké 2,2

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 5,3

Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 0,4

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 0,2

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 0,2

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,2

Výrobky chemické různé jn. 0,1

Vývoj HDP (meziročně, %)

Zambie svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#zm&jumptoanchor=dul
https://publi.cz/books/1901/index.html#zm&jumptoanchor=ene
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 ▶ Stavební průmysl

V souvislosti s rychlým růstem obyvatelstva, urbanizace a hospodářským rozvojem 
zažívá sektor stavebnictví v Zambii v posledních letech rozmach. Odhaduje se, že 
chybí 1,5 milionu bytových jednotek. Na rok 2022 vláda ohlásila mimo jiné plán 
výstavby pěti tisíc bytových jednotek a další infrastruktury v okresu kazungula, 
financovaných prostřednictvím PPP projektů. Značné investice směřují do budování 
dopravní a  telekomunikační infrastruktury a  průmyslových staveb. Potenciál 
pro uplatnění českých firem existuje v oblasti komponent pro inženýrské sítě, 
elektroinstalace, různého vnitřního vybavení budov, případně i stavebních dílů.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Přibližně 35 % obyvatel Zambie (6,5 milionu) stále nemá přístup k nezávadné pitné 
vodě a 67 % obyvatel není napojeno na kanalizaci. realizují se proto rozsáhlé 
investice do vodních vrtů, úpraven vody a čistíren odpadních vod. Značná část 
z nich je financována zahraničními donory, do některých tendrů se mohou hlásit 
i české firmy. Uplatnění v zemi naleznou technologie, produkty a služby využitelné 
při mapování vodních zdrojů. Příležitosti pro české výrobce lze spatřovat také 
v oblasti úpraven vody a dodávek vodních filtrů. 

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zambie disponuje rozsáhlými přírodními zdroji pro rozvoj zemědělství. Problémem 
je nízká efektivita a diverzifikace produkce, nedostatek mechanizace a chemizace. 
roste však počet komerčních farem, na rok 2022 vláda vyčlenila 6,4 mil. USD 
na přípravu bloku farem pro investory. Existuje vysoká poptávka po širokém spektru 
zemědělské techniky, zavlažovacích systémech i technologiích a zařízeních pro 
rychle se rozvíjející zpracovatelský průmysl, jako jsou balicí a plnicí stroje, chladicí 
a mrazicí technika, zařízení pro výrobu alkoholických i nealkoholických nápojů.
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