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Uganda

Od roku 2017 rostl HDP o 5,9 %, což odpovídá ročnímu ekonomickému 
růstu ostatních zemí v regionu (keňa, Tanzanie, rwanda). S tím je spoje-

ný rovněž růst míry inflace přes 3 %. Dalšímu zvyšování inflace brání centrál-
ní banka navyšováním referenční úrokové sazby. V Ugandě žije 38,8 mil. oby-
vatel, HDP na obyvatele přesahuje úroveň 700 USD. Běžný účet je stejně jako 
u ostatních zemí v regionu dlouhodobě deficitní. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDP (%) 2,3 4,8 5,9 6,1 6,2 6,1

HDP/obyv. (USD) 670 707 717 747 802 831

Míra inflace (%) 5,5 5,6 3,8 4,2 4,7 4,9

Nezaměstnanost (%) — — — — — —

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

Populace (mil.) 36,6 37,7 38,8 40 41,2 42,5

konkurenceschopnost 113/138 114/137 117/140 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, sB, WEF

 ▶ V současnosti jedná Evropská unie s Ugandou o dohodě o ekonomickém 
partnerství.

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEf), obsadila Uganda 117. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik 
a dle OECD je stupeň exportního rizika 6/7.
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 ª Vývoz Čr do Ugandy 2018 (2017), 
hlavní sektory

kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZk (tis.)
Podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZk (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

9304 revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304 201 089 60,5 62 404 222,2

8471 Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; 
snímače ap. 63 369 19,1 78 249 –19,0

8803 Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802 9 123 2,7 8 284 10,1

8708 Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705 5 686 1,7 1 708 232,9

9504 Videoherní konzole, automaty, výrobky lunaparkové, 
stolní, společenské hry ap. 5 526 1,7 8 270 –33,2

8528 Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní 5 332 1,6 6 570 –18,8

8411 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové 
turbíny 4 564 1,4 8 813 –48,2

3917 Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů 3 583 1,1 3 129 14,5

9619 Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny 2 779 0,8 — —

1302 rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky a ost. slizy 
z rostlin ap. 2 740 0,8 1 064 157,5

Celkem TOP 10 303 791 91,5 178 491 70,2

Celkem vývoz 332 131 256 358 29,6

zdroj: ČsÚ

 «  Dovoz Čr z Ugandy 2018 (2017), 
hlavní sektory

kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZk (tis.)
Podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZk (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

0901 káva též pražená nebo bez kofeinu 6 272 18,4 19 838 –68,4

0304 filé aj. rybí maso čerstvé, chlazené, zmrazené 5 670 16,7 5 270 7,6

0905 Vanilka 5 389 15,8 1 455 270,4

0602 rostliny živé a ostatní řízky, rouby a podhoubí 3 606 10,6 2 418 49,1

1515 Tuky a oleje rostlinné a ostatní (vč. jojobového) 2 492 7,3 172 1 348,8

0804 Datle, fíky, ananas, avokádo apod. (čerstvé i sušené) 1 630 4,8 822 98,3

0302 ryby čerstvé, chlazené aj. rybí maso, ne filé 1 207 3,5 1 636 –26,2

8517 Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 1 121 3,3 957 17,1

5201 Bavlna nemykaná nečesaná 919 2,7 — —

7108 Zlato surové i ve formě polotovarů a prachu 812 2,4 — —

Celkem TOP 10 29 118 85,6 32 568 –10,6

Celkem dovoz 34 022 52 282 –34,9

zdroj: ČsÚ
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 © Příležitosti 
pro český export

 ▶ Energetický průmysl

Uganda je bohatě obdařena energetickými zdroji. Patří mezi ně vodní energie, biomasa, solární a geoter-
mální energie a fosilní paliva. Potenciál energetických zdrojů v zemi tak zahrnuje odhadovanou kapacitu 
2 000 MW vodní energie, 450 MW geotermální energie, 1 650 MW kogenerace z biomasy a 5,1 kWh/m2 
sluneční energie. Uganda však zároveň patří mezi země s nejnižší spotřebou energie na hlavu. k dosa-
žení změny tak vláda rovněž otevřela sektor energetiky pro soukromé investory. rozvoj energetického 
sektoru tak nabízí kromě dodávek zařízení i investiční příležitosti pro české firmy. 

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení 
zdvojnásobí instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v roce 2013, z toho 2/3 generovány vod  
ními elektrárnami); tento stav poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navý-
šení kapacity velkých vodních elektráren o 780 MW a malých vodních elektráren o 125 MW. rovněž se 
plánuje rozšíření distribuční sítě o 600 km. 

 ▶ Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu 
(za předpokladu neexistence embarga). Díky zapojení do misí OSN tak nejsou ozbrojené složky závislé 
pouze na příjmech z ugandského státního rozpočtu. Priorita rozpočtu obrany vyplývá rovněž z regio nální 
geopolitické situace. Z tohoto důvodu představují potencionální dodávky pro ugandské ozbro jené složky 
příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu. Potenciál lze spatřovat v oblasti výcviku pilotů 
a oprav a dodávek letecké techniky, stejně jako v oblasti radarových a sledovacích systémů.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobý plán rozvoje zdravotnického sektoru (National 
Health Policy 2011–2020). Plán předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zaří-
zení. V rámci plánu má vláda vynakládat 8,5 % svého ročního rozpočtu na rozvoj zdravotnictví. V oblasti 
zdravotní péče jsou v Ugandě aktivní i soukromí poskytovatelé. Největší poskytovatel soukromé zdravotní 
péče v rámci východoafrického regionu společnost Aga khan počítá v roce 2019 se zahájením výstavby 
nových nemocničních zařízení. Vzhledem k tomu, že se zdravotnická zařízení do země dováží, představují 
vládní i nevládní investiční plány příležitosti pro české exportéry. Nabídka dodávek zdravotního zařízení 
pro soukromý sektor by měla obsahovat i nabídku financování vzhledem k tomu, že dle aktuálních prů-
zkumů 70 % soukromých zřízení financuje nákupy z vlastních zdrojů. Odhadovaná velikost požadavků 
soukromých zařízení na dodávky a financování zdravotní vybavení dosahuje hodnoty 400 mil USD.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí 
pouze jednou čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru. Přitom má 
ugandské zemědělství podle zpracovaných studií potenciál uživit 200 mil. populaci (ugandské zeměděl-
ství má v rámci Afriky největší růstový potenciál). Vláda proto navýšila pro rok 2018 výdaje na podporu 
zemědělství o 60 % s tím, že finanční podpora rozvoje zemědělství zůstává vládní prioritou i v příštích 
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letech. rozvoj zemědělství tak představuje exportní příležitosti. kromě toho Národní plán rozvoje stanovil 
nárůst exportu ze 1,3 miliardy USD v roce 2014 na 4 miliardy USD do roku 2020. Tohoto nárůstu má být 
dosaženo navýšením podílu zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu 
o dovoz potravinářských technologií. Plán počítá rovněž s navýšením produkce u zemědělských komo-
dit oproti 2014 do roku 2020: fazole zvýšení produkce z 1 mil. tun na 10 mil. tun, kukuřice ze 3 mil. tun 
na 10 mil. tun, brambory z 61 tisíc tun na 112 tisíc tun a mléko z 1,55 mld. litrů na 3,55 mld. litrů. Násobné 
zvýšení zemědělské produkce se rovněž neobejde bez moderní zemědělské mechanizace, která se však 
do Ugandy dováží. rozvojové plány tak nabízejí příležitosti i pro české dodavatele zemědělské techniky.

Perspektivní sektor konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. 
< 1 000 V

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. 
ovládání

HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení

HS 8544 – izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Obranný průmysl

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 – revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné 
náplně

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; 
náboje ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje 
a přístroje aj.
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 ] Příležitosti  
pro rozvojovou spolupráci

kategorie vyspělosti země: lDC

Uganda překonala cíle stanovené v rozvojových cílech tisíciletí (MDGs), v oblasti snižování chudoby, když 
v období do roku 2015 snížila počet osob žijících na hranici chudoby na polovinu. Současně dosáhla výraz-
ného pokroku v boji proti hladu, zlepšovala rovnost pohlaví a posílila postavení žen. Hospodářství ohrožuje 
řada rizik, ať už to jsou volební tlaky, špatný výkon v oblasti domácích příjmů, ne jistota ohledně těžby ropy, 
nízká produktivita práce, nevhodný rozvoj měst, pomalý rozvoj infrastruktury či omezená dostupnost úvěrů.

 ▶ sektor infrastruktury

komunitní infrastrukturu podpořil The Second Northern Uganda Social Action fund (NUSAf 2), který skon-
čil v únoru 2016. Na něj naváže projekt v pořadí třetí (NUSAf 3 – 2016–2020). NUSAf funguje od roku 2003. 
Jedná se o komunitami řízený rozvojový projekt. V rámci NUSAf 2 bylo dokončeno celkem 10 487 dílčích 
projektů, čímž byl překročen původní záměr, který počítal s 9 750 hotovými projekty. Projekty primárně 
usilují o vytvoření systému řízení rizik, boje proti korupci, podpory zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.

 ▶ sektor zdravotnictví

Uganda se snaží o zlepšení zdravotní infrastruktury a celkově o zlepšení zdravotní péče. Prostřednictvím 
Health Systems Strengthening Project bylo zrenovováno sedm nemocnic. Program také umožnil získat 
stipendium téměř tisícovce zdravotníků a 230 zdravotnických zařízení po celé zemi získalo lékařské 
vybavení. The East Africa Public Health Laboratory Project si klade za cíl podpořit Uganda National 
Tuberculosis reference Laboratory pro dosažení akreditace a vysoké kvality, aby mohla sloužit jako 
prestižní laboratoř WHO, druhá svého druhu v Africe.

 ▶ sektor zemědělství

Agriculture Cluster Development Project(2015–2022) v Ugandě má za cíl podpořit intenzifikaci země-
dělské výroby, připravit investice do zemědělské vodohospodářské infrastruktury, pomoci zemědělcům 
s odbytem a uplatněním jejich výrobků na trzích a vzdělání zemědělců. Zemědělství v Ugandě zaměstnává 
80 % obyvatel, tento sektor se však podílí na HDP pouze z 25 %. Pro další rozvoj Ugandy je tedy nutný 
růst produktivity práce v zemědělství.

Příležitostí pro rozvojovou spolupráci v Ugandě využili zástupci českého soukromého sektoru i za pod-
pory Programu B2B České rozvojové agentury. V Ugandě realizovali své podnikatelské záměry zejména 
v oblasti zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Podnikatelské záměry neměly za cíl pouze podporu 
českých firem, ale usilovaly mimo jiné o pomoc zemědělcům uplatněním jejich výrobků na sousedních 
i evropských trzích.

Zdroj dat: http://www.worldbank.org

Zambie

rychlý růst HDP z  poslední dekády se stále nepodařilo znovunastartovat: 
HDP v roce 2018 vzrostl o 3,8 %, v roce 2019 se však očekává další zpo-

malení růstu způsobené novým daňovým zatížením zejména těžebního sektoru, 
odhady mluví o růstu HDP ve výši 3,3 %. Míra inflace se nadále pohybuje okolo 
8 % propad ceny zambijské kwachy zvyšuje inflační rizika pro rok 2019. V zemi 
podle odhadů žije 17,8 mil. obyvatel a HDP na obyvatele vykazoval v roce 2018 
hodnotu 1 450 USD. Běžný účet platební bilance deficitní. Vláda schválila pro 
roky 2017–2021 Sedmý národní rozvojový plán, jehož hlavním mottem je diverzi-
fikace; orientuje se na tři priority rozvoje: zemědělství, těžbu nerostných surovin 
a turistiku. Vládní rozpočet pro roky 2019–2021 bude zatížen nákladným obsta-
ráváním zahraničního dluhu (do roku 2020 očekávaný růst na 20,5 mld. USD).

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDP (%) 3,8 3,4 3,8 4,5 4,5 4,5

HDP/obyv. (USD) 1 253 1 491 1 450 1 426 1 451 1 494

Míra inflace (%) 17,9 6,6 8,5 8,3 8,0 8,0

Nezaměstnanost (%) — — — — — —

Bilance běžného účtu 
(mld. US) –0,9 –1 –1 –0,9 –0,8 –0,8

Populace (mil.) 16,7 17,2 17,8 18,3 18,9 19,5

konkurenceschopnost 118/138 118/ 137 118/140 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, sB, WEF

 ▶ V současnosti pokračují jednání o dohodě o ekonomickém partnerství 
s EU, k podpisu dohody EPA však stále nedošlo, Zambie se řadí mezi šest 
zemí regionu SADC, které svůj podpis k prozatímní dohodě nepřipojily.

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEf), se Zambie umístila na 118. pozici ze 140 srovnávaných eko-
nomik a dle OECD je stupeň exportního rizika 6/7.


