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 I.  ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
___________________________________________________________________________ 

 

a) Základná charakteristika hospodárstva 

Zambia patrí k veľmi rýchlo rastúcim africkým ekonomikám, v rokoch 2006-2014 HDP rástol 

tempom viac ako 6% za rok, predovšetkým vďaka veľkým zásobám medi, ktorými Zambia 

disponuje. Privatizácia štátom vlastnených medených baní v deväťdesiatych rokoch  

oslobodila vládu od obrovskej záťaže bojovať s veľkými stratami v tomto sektore a viedla k 

rastúcej ťažbe a ziskovosti týchto baní, čo vo veľkej miere prispelo k ekonomickému rastu. Zisk 

z ťažby medi odvtedy naďalej stabilne rastie, najmä od roku 2004 v dôsledku nárastu cien 

medi a vďaka priamym zahraničným investíciám. Vlastnícke práva na ťažbu medi v Zambii 

majú predovšetkým indické a čínske spoločnosti. Na druhej strane však Zambia zo svojich 

medených ložísk neťaží vo vlastný prospech až toľko, koľko by mohla. V snahe prilákať nových 

investorov do tohto sektoru najmä od roku 2000, kedy boli svetové ceny medi pomerne nízke, 

ponúkala masívne daňové a colné úľavy, ktoré platia dodnes a znižujú tak celkové príjmy 

Zambie z vlastnej medi. Krajina v ostatnom čase ťaží aj zo zvýšených príjmov z turizmu na úkor 

susedného Zimbabwe, ktoré turisti opúšťajú. Okrem posilnenia predovšetkým ťažobného 

priemyslu má pozitívny vplyv na úspešný výkon zambijskej ekonomiky aj nárast v oblasti 

stavebníctva a oživenie poľnohospodárskeho sektora. V októbri 2006 boli v blízkosti hraníc 

Zambie s Angolou objavené náleziská ropy a zemného plynu, ktoré potenciálne môžu 

významnou mierou prispieť k ďalšiemu hospodárskemu rozvoju v Zambii. 

Platnou menou v Zambii je zambijská kwacha – ZMKI (1 EUR = 6 413,5 ZMK).  Medzinárodné 

finančné inštitúcie a donorské krajiny začali s podstatnejším prílivom financií a investícií do 

tunajšej ekonomiky od roku 1999. Celkovo bolo krajine prisľúbených vyše 900 mil. USD v rámci 

rôznych programov MMF, EÚ, USA a ďalších donorských krajín. V roku 2005 bol Zambii 

odpustený dlh vo výške 6 miliárd USD na základe iniciatívy pre vysoko zadlžené chudobné 

krajiny. S cieľom pozdvihnutia efektivity súkromného sektora a zavŕšenie privatizačného 

programu bola zriadená aj Zambia Development Agency, ktorej úlohou je stimulovať aktivity 

súkromného sektora podporujúce celonárodný rast. Zambia tiež prijala v poslednom 

desaťročí viacero reformných opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v krajine, 

avšak napriek pokroku reforiem zostáva každodenná hospodárska realita Zambie neutešená. 

Približne 64% obyvateľov žije pod hranicou chudoby. Miera nezamestnanosti však výrazne 

poklesla medzi rokmi 2000 a 2006 z hodnoty 50% na 14%, ale veľká závislosť Zambie na ťažbe 

medi robí zambijskú ekonomiku veľmi zraniteľnou v závislosti od zmien komoditných cien. 

V roku 2014 sa na úrovni okolo 13%.  Ďalším problémom, ktorému Zambia čelí, je pomerne 

vysoké percento (16-17%) populácie infikovanej HIV/AIDS a s tým spojená vysoká úmrtnosť, 

ktorá oberá krajinu o pracovnú silu. 

Podľa údajov Svetovej banky rast HDP v roku 2014 sa pohyboval na úrovni 6,4%, podobný 

výhľad rasu sa predpovedá aj na rok 2015. Rast bol hnaný predovšetkým lepším výkonom 

v priemysle, najmä ťažobnom, stavebnom a dopravnom priemysle, telekomunikáciách 

a verejnom sektore. Robustný rast by mali podporiť aj plánované investície do infraštruktúry, 

ťažobného priemyslu, energetiky a budovania cestných komunikácií, najmä projektu Link 

8000. Rast v poľnohospodárstve bol sprevádzaný rastúcou diverzifikáciou produkcie, okrem 

tradičnej kukurice Zambia zvýšila podiel pšenice, jačmeňa, ciroku a sóje na celkovej úrode. 

Táto diverzifikácia pramenila aj z nejasností vo vládnom programe ohľadom výkupu kukurice. 

rastúcich ekonomík na svete. Tento vývoj možno pripísať skutočnosti, že Zambia je krajinou s 

relatívne dobre fungujúcou demokraciou a tiež ponúka priaznivé podnikateľské prostredie v 
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porovnaní s ostatnými krajinami v Afrike, pričom sa podľa Svetovej banky radí v tomto smere 

aj pred všetkých päť krajín zoskupenia BRICS. 

b) Hlavné odvetvia hospodárstva  

Podiel jednotlivých odvetví ekonomiky na tvorbe HDP 

 Poľnohospodárstvo:  20 % 

 Priemysel:                   34 % 

 Služby:                         46% 

Najdôležitejším odvetvím zambijského hospodárstva je stále ťažobný priemysel. Zambia patrí 

medzi významných exportérov medi a kobaltu, v krajine sa nachádzajú zásoby uránu, zlata, 

striebra, zinku a drahých kameňov (smaragdy, diamanty, malachit, ametysty, turmalíny) a 

uhlie. Väčšina zambijského priemyslu sa sústredí v tzv. Medenom páse (Copperbelt), v okolí 

hlavného mesta a pozdĺž železničnej trate Lusaka - Livingstone. 

Medzi ďalšie významné odvetvia patrí spracovanie medenej rudy, hutníctvo, výroba káblov, 

stavebníctvo, potravinárstvo, chemický priemysel vrátane výroby hnojív a textilný priemysel.  

Poľnohospodárstvo je hlavným zdrojom zamestnanosti (zamestnáva až 85 % práceschopného 

obyvateľstva). Najvýznamnejšou pestovanou plodinou je kukurica, nasleduje bavlna, tabak, 

obilniny, ryža, slnečnicové semienko, cukrová trstina a káva. Úspešnou vývoznou komoditou 

sa stávajú rezané kvety. Chovajú sa kozy, ošípané a hydiny a produkuje sa mlieko, vajíčka 

a surové kože. 

Sektor služieb generuje necelú polovicu zambijského HDP. Približne jednu pätinu obratu v 

tomto odvetví predstavujú veľko- a maloobchodné transakcie, nasledujú realitné služby a 

B2B služby a finančné služby a poisťovníctvo. Ďalším dynamicky sa rozvíjajúcim sa odvetvím 

služieb v Zambii sú telekomunikačné služby.  

Nedostatočné sú doposiaľ investície do cestovného ruchu. 

 

c) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch 

 OSN a jej agentúry (UNCTAD, UNESCO a pod.) 

  Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD) 

 Medzinárodný menový fond (IMF) 

 Svetová obchodná organizácia (WTO) 

 Hnutie nezúčastnených (NAM) 

 Commonwealth 

 Africká únia (AU) 

 Africká rozvojová banka (ADB) 

 Juhoafrická colná únia (SACU) 
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 Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) - v Gaborone je sekretariát tejto 

organizácie 

II.  PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA 

___________________________________________________________________________ 

 

a) Podnikateľská legislatíva 

Podmienky založenia spoločnosti alebo pobočky zahraničnej spoločnosti v Zambii: 

Prvým krokom je registrácia spoločnosti či pobočky na Patents and Companies Registration 

Office (PACRO). Ďalej sa vyžaduje registrácia platcu daní na Zambia Revenue Autority a pre 

účely sociálneho zabezpečenia na National Pension Scheme Authority. Minimálny kapitál 

spoločnosti činí 5 000 ZMW, pričom polovica riadiacich pracovníkov miestneho podniku musí 

mať trvalý pobyt v Zambii. 

b) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci, 

projekty regionálnej spolupráce 

Od roku 2007 je hlavným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničných investícií Zambia 

Development Agency (ZDA). ZDA funguje ako „one-stop-shop“, kde by si zahraniční investori 

mali byť schopní behom krátkej doby obstarať povolenia na pobyt, zaregistrovať svoju 

spoločnosť atď. Prioritou zambijskej vlády je aj zlepšenie prístupu zahraničných investorov na 

miestny trh. Táto snaha sa odráža aj v zlepšení postavenia Zambie v Doing Business medzi 

rokmi 2008 a 2011, kedy sa Zambie posunula zo 116. miesta na 84. miesto medzi 189 

hodnotenými krajinami. Tento rok asi zaznamená pokles na 104. Miesto, pravdepodobne aj 

v dôsledku neistej politickej situácie po nedávnej smrti zambijského prezidenta. 

 

ZDA ponúka nasledujúce investičné stimuly: 

 

 Nulová daň zo zisku po dobu päť rokov od uskutočnenia investície; 

 50% zníženie dane zo zisku v 6. až 8. roku od uskutočnenia investície; 

 25% zníženie dane zo zisku v 9. až 10. roku od uskutočnenia investície; 

 5-ročné oslobodenie od dane z dividend od prvého deklarovaného roku; 

 5-ročné oslobodenie od ciel na dovezené strojárske vybavenie; 

 Odpočítanie 100 % hodnoty kapitálových výdavkov na zdokonalenie podnikovej 

infraštruktúry. 

 

c) Verejné obstarávanie 

Od roku 2008 funguje Zambijská správa verejného obstarávania (Zambia Public Procurement 

Authority), prostredníctvom ktorej by mali byť publikované všetky štátne zákazky a tendre. 

Webová stránka www.ppa.org.zm však je zatiaľ v tomto smere nedostatočne aktualizovaná 

a väčšina tendrov je dostupná iba v tlači. 

Vybrané súkromné subjekty však internet k vyhlasovaniu tendrov využívajú – patrí k nim 

napríklad banka ZANACO: www.zanaco.co.zm/index.php/about-zanaco/investor-

downloads/category/1-tenders. 

d) Zmluvná základňa  

http://www.ppa.org.zm/
http://www.zanaco.co.zm/index.php/about-zanaco/investor-downloads/category/1-tenders
http://www.zanaco.co.zm/index.php/about-zanaco/investor-downloads/category/1-tenders
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 Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí 

Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Zambijskej 

republiky z 24.11.1987 

 Program hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráce medzi Československou 

socialistickou republikou a Zambijskou republikou z 28.08.1980 

 Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a 

vládou Zambijskej republiky z 28.08.1980 

 Úverová dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zambijskou 

republikou z 28.08.1980 

 Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej 

republiky o vedecko-technickej spolupráci z 31.03.1967 

III.   INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM 
___________________________________________________________________________ 

a) Priame zahraničné investície  

V investíciách plynúcich do Zambie stále dominuje ťažobný priemysel, najmä meď, a tento 

trend by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Mimo ťažobného sektora, priame 

zahraničné investície sú do značnej miery obmedzené, ale toto má tendenciu sa 

v nasledujúcich rokoch zmeniť. Prílev priamych zahraničných investícií do krajiny by sa mal 

v nasledujúcich rokoch pohybovať na úrovni 1,9 miliardy USD ročne, čo by mali vyústiť do 

vytvorenia približne 27 tis. nových pracovných miest. Medzi päť najdôležitejších investorov 

v krajine patrí JAR, Čína, India, Kanada a Veľká Británia.  

Diplomatické vzťahy medzi Zambiou a Čínou siahajú ešte do roku 1964, čiže do čias, kedy 

Zambia získala nezávislosť. Išlo o jeden z najživších vzťahov Číny s africkou krajinou. Čína 

poskytovala Zambii dlhé roky pomoc v sektoroch ako poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, 

vzdelávanie a rozvoj infraštruktúry. Avšak až po roku 2000 sa začali vo väčšej miere rozvíjať 

obchodno-investičné vzťahy medzi oboma krajinami. Vzájomná obchodná výmena narástla 

zo 108 mil. USD v roku 2000 na 3,8 miliardy USD v roku 2013. Podobným tempom rastie aj 

čínsky prílev investícií do krajiny. Kým v roku 2004 bola výška investícií Číny v Zambii 148 mil. 

USD, v roku 2010 dosiahla 944 mil. USD a v roku 2013 až 2,5 miliardy USD. V súčasnosti je Čína 

druhým najväčším investorom v krajine po Indii. Investície Číny v Zambii pokrývajú široký 

prierez sektorov od poľnohospodárstva cez priemyselnú výrobu až po cestovný ruch. 

Investície do ťažobného priemyslu (meď) však naďalej dominujú v investíciách čínskych 

subjektov, a to najmä štátnych čínskych podnikov.    

Čína zriadila v Zambii aj prvú ekonomicko-obchodnú kooperačnú zónu na africkom 

kontinente s názvom zambijsko-čínska kooperačná zóna, ktorá by mohla zlúčiť tak záujem 

Číny o zambijské ložiská medi, ako aj záujem Zambie o vybudovanie priemyselnej základne so 

školeným personálom v banskom priemysle. Takáto zóna je oslobodená od dane z dividend 

počas prvých piatich rokov od nadobudnutia dividend, od dane z príjmov právnických osôb 

počas prvých piatich rokov, odkedy spoločnosť zaznamenala zisk a od dovoznej dane na 

suroviny, kapitálové statky, stroje a zariadenia tiež počas prvých piatich rokov, a napokon má 

zaručený odklad platenia VAT na dovoz strojov a zariadení. Developer je zodpovedný za 

poskytnutie infraštruktúry vrátane ciest, telekomunikácií, elektriny a vody a priestorov a 

zariadení na administratívu, obchod, výstavy/veľtrhy a tréning/školenia. Napriek tomu, že 

tieto zóny sú priamo určené predovšetkým na prílev investícií čínskeho súkromného sektora 

do Zambie, zóna je otvorená aj ostatným zahraničným, ako aj miestnym investorom, ktorý 

chcú v krajine investovať aspoň v hodnote 500 tis. USD.  Zóna je však aj napriek tomu, že bola 
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zriadená už v roku 2006, stále len čiastočne funkčná a musí čeliť viacerým výzvam, ako 

napríklad zlá infraštruktúra v bezprostrednom okolí zóny, pomalá implementácia plánu, 

nedostatočný regulačný rámec ohľadom prílevu a riadenia investícií v zóne a tiež problém, 

že informácie o možnostiach a procese pri investovaní v danej zóne sú málo transparentné a 

príliš elitárske.  

V každom prípade sa silnejúca prítomnosť Číny v Zambii nevyhne kritike a politickou opozíciou 

je prirovnávaná skôr k drancovaniu. Čínske podnikateľské subjekty sú obviňované z 

nehumánnych pracovných podmienok pre robotníkov, nedostatočných bezpečnostných 

opatrení pri práci a poskytovania kvalifikovaných pracovných miest len Číňanom na úkor 

miestnej pracovnej sily, ktorá zostáva nevyškolená. Vzťahy sa vyostrili predovšetkým v roku 

2010, keď  bol v Zambii zavraždený čínsky vedúci  v bani Collum Coal. V tom istom roku dvaja 

čínski banskí manažéri sa snažili ohňom potlačiť demonštrácie zambijských baníkov, čím 

jedenástich zranili. V roku 2012 opäť došlo k usmrteniu čínskeho banského manažéra po 

nezhodách ohľadom platových podmienok baníkov.   

b) Energetická politika krajiny 

 

Zambia má dostatočné zdroje elektrickej energie. Zambijské vodné elektrárne produkujú 

8,347 mld. kWh, zambijská vlastná spotreba činí 5,345 mld. kWh a ostatná energia sa vyváža. 

Zambijská prenosová sústava je prepojená so sieťou v Demokratickej republike Kongo, 

Zimbabwe, Botswane a Južnej Afrike. Zvažuje sa prepojenie do Tanzánie a Namíbie. Hlavná 

distribučná sieť je spravovaná štátnou spoločnosťou Zambia Electricity Supply Corporation 

(ZESCO). Zambia nemá žiadnu jadrovú elektráreň. 

 

Podiel na celkovej výrobe elektrickej energie (v percentách): 

  

 2014 

Tepelné elektrárne 0,4% 

Jadrové elektrárne 0% 

Obnoviteľné zdroje energie - 

hydro 

99,6% 

 

 

IV. ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY  
___________________________________________________________________________ 

a) Dovozný a vývozný režim, obchodná prax 

Výberom ciel a ďalších daní je poverený Zambijský finančný úrad – Zambia Revenue Autority 

(ZRA). Ten okrem toho vydáva aj licencie výrobným podnikom, ktoré sú oslobodené od 

niektorých ciel či daní, colným skladom a tiež vydáva ďalšie regulácie týkajúce sa dovozu a 

vývozu tovaru. Príslušným na zákonom je Customs and Excise Act. Podľa tohto zákona musia 

byť všetky dovozy deklarované v bode prechodu cez hranice, a to s výnimkou subjektov, 

ktorým bola zo strany ZRA udelená licencia na colnú deklaráciu. ZRA používa na colnú 

deklaráciu systém ASYCUDA od UNCTAD. Za príjem a spracovanie colných dokumentov a 

ďalších podkladov sa platí správny poplatok. Napriek tomu, že ZRA uvádza, že štandardná 

doba stanovenia cla nie je viac ako 8 hodín, skúsenosti poukazujú na výrazne dlhšiu čakaciu 

lehotu. ZRA štandardne uplatňuje k určeniu výšky cla metódu c.i.f., od roku 2000 však 

postupne prechádza na metodiku WTO. Pri porovnávaní deklarovanej hodnoty tovaru s 

podobnými importnými prípadmi ale môže dochádzať zo strany colnej správy ku 

komplikáciám. 
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Colné tarify sú rozdelené do štyroch kategórií. Do prvých dvoch spadajú suroviny zaťažené 

dovozným clom 0% - 5 %, do tretej spadajú polotovary (clo 15 %) a do štvrtej hotové tovary 

zaťažené clom 25 %. Zvýhodnené tarify sú uplatňované na tovary majúce pôvod v 

Spoločnom trhu východnej a južnej Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa – 

COMESA) a v Juhoafrickom rozvojovom spoločenstve (Southern African Development 

Community – SADC). Ďalšie zníženie ciel je možné u niektorých investičných celkov a 

zariadení a u väčšiny materiálov a surovín používaných miestnym spracovateľským 

priemyslom.  

 

b) Základná štatistika zahraničného obchodu v mld. EUR 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Dovoz  3,36 4,7 5,82 5,93 7,51 

Vývoz  5,37 6,34 6,86 6,17 8,57 

Obrat 8,73 11,04 12,68 12,1 16,08 

Bilancia 2,01 1,64 1,04 0,24 1,06 

c) Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz 

V zambijskom exporte dominuje meď (cca 60%), kobalt (cca 20%), tabak, kvety, bavlna a 

elektrická energia.  V dovoze dominujú stroje a prístroje, dopravné zariadenia, ropa, 

elektrická energia, potraviny, oblečenie a hnojivá.  

d) Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz 

Hlavným obchodným partnerom Zambie je dlhodobo Švajčiarsko, ktorého firmy (napr. 

Glencore International AG) riadia väčšinu exportu medi. Z dominantnej pozície avšak vytláča 

Švajčiarsko JAR, pričom posilňuje aj obchod s ďalšími partnermi – s Čínou a Demokratickou 

republikou Kongo. Ďalšími významnými obchodnými partnermi sú Zimbabwe, Veľká Británia, 

Spojené arabské emiráty, Kuvajt, India a Egypt. EÚ ako celok predstavuje tretieho 

najväčšieho exportného partnera Zambie a štvrtého najväčšieho dovozcu do Zambie. 

e) Vývoj zahraničného obchodu so SR za posledných päť rokov (vývoz/dovoz) 
 

Vzájomná obchodná výmena medzi Zambiou a SR je veľmi málo rozvinutá. Výraznejší nárast 

dosiahla v minulom roku (2014), na strane slovenského exportu. Pravdepodobným dôvodom 

bude rozvoj banského priemyslu a potreba dovozu strojov a zariadení.  

 

Vzájomná obchodná výmena medzi Zambiou a SR v mil. EUR (podľa štatistík MH SR): 

 

ROK 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

jan-máj 

SR Dovoz  9 27 4 0 0 0 

SR Vývoz 28 196 29 115 422 557 

Obrat 37 223 33 115 422 557 

Bilancia 19 169 25 115 422 557 

 

 

Komoditná štruktúra slovenského exportu do Zambie: 

Vo vývoze SR do Zambie dominujú banské stroje a zariadania a elektronické zariadenia.  
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V. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA 

___________________________________________________________________________ 

a) Obchodné zvyklosti v teritóriu 

Distribúciu tovaru v Zambii sťažuje nedostatočná infraštruktúra a problematická dopravná 

dostupnosť viacerých miest mimo tých najväčších. Limitujúcim faktorom je aj nízka 

kúpyschopnosť obyvateľstva. Závažnosť týchto obmedzení však postupne klesá vďaka 

dlhodobej hospodárskej konjunktúre. Aj v relatívne malých mestách už existujú supermarkety 

a pri snahe o vstup na zambijský trh je preto nutné spolupracovať s distribútorom 

disponujúcim dostatočnými kontaktmi na popredné maloobchodné reťazce. 

Propagačné materiály je nutné ponúkať zásadne v anglickom jazyku. Miestni zástupcovia 

kladú dôraz na ochotu nových dovozcov investovať do marketingu. Významným faktorom 

zostává cena výrobkov a kvalita záručných a pozáručných služieb.     

Limitujúcimi faktormi sú nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, pomalšie fungovanie štátneho i 

súdneho aparátu, nedostatočná dopravná infraštruktúra. Väčšina dynamického 

hospodárskeho rastu je obmedzená do niekoľkých oblastí, čo sa prejavuje napríklad 

významnými regionálnymi rozdielmi v kúpyschopnosti obyvateľstva. 

b) Vyhodnotenie odbytových možností SR  

Podľa viacerých analýz konzultačných spoločností ako Ernst&Young, KPMG a iné je Zambia 

jednou z najperspektívnejších krajín nadviazania ekonomicko-obchodnej spolupráce a 

umiestnenia investícií na kontinente. Už niekoľko rokov sa Zambia radí medzi krajiny s veľmi 

dobým podnikateľským prostredím a slovenské podnikateľské subjekty by sa mohli snažiť o 

prienik na tento trh. 

Najväčšiu perspektívu má vývoz strojov pre banský priemysel,  poľnohospodárskych strojov, 

techniky a technológií, potravín a spotrebného tovaru. Najvhodnejšie možnosti pre 

slovenských podnikateľov by popri tovarovej výmene mohli predstavovať investície do 

rozvoja infraštruktúry, najmä do banského sektora a do energetiky, ako aj do rozvoja cestnej 

infraštruktúry v rámci implementácie vládnej politiky Link Zambia 8000. Avšak tak ako už 

pomaly na celom kontinente by museli uspieť v konkurencii s čínskymi a indickými subjektmi. 
Vhodnou cestou k získaniu prvej referenčnej zákazky na zambijskom trhu by mohli byť projekty 

rozvojovej spolupráce v gescii Európskeho rozvojového fondu (EDF). 

V banskom priemysle je priestor pre spracovateľské závody na spracovanie medi a kobaltu, 

pre závody na výrobu náhradných dielov do banských strojov a zariadení či centra, ktoré by 

rozvážalo súčiastky a náhradné diely do baní v celom regióne (centrálne poloha Zambie by 

pre to bola mimoriadne vhodná). Ďalšou možnosťou by bolo zapojenie sa do budovania 

železničnej trate v severovýchodnej časti Zambie, ktorá by viedla k lepšiemu využitiu a 

zjednodušenej preprave medi z tejto oblasti.  

Výbornú príležitosť pre potenciálnych investorov predstavuje aj rastúci dopyt po elektrickej 

energii v Zambii a v celom regióne. Počas najbližších piatich rokov vzrastie dopyt po 

elektrickej energii v Zambii dvojnásobne. Do roku 2030 bude Zambia potrebovať až 4 330 MW 

energie, pričom už v súčasnosti celému regiónu chýba energia približne v hodnote 7 700 MW 

a aby bola dosiahnutá energetická vízia 2027, je potrebné v najbližších 15-tich rokoch 

investovať do budovania elektrární až 173 miliárd USD. Zambia má dobré zásoby vody, ktoré 

by bolo možné využiť na budovanie ďalších vodných elektrární. Mohla by vygenerovať až 6 

000 MW, pričom v dnešnej dobe sa využíva len 30% tejto kapacity. Zambijská vláda si 

stanovila ako prioritu budovanie vodných elektrární a v tomto smere poskytuje investorom 

viacero stimulov. Niekoľko projektov je už rozpracovaných, viacero sa ešte len plánuje.  
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c) Marketingová stratégia pri vývoze do teritória 

Rovnako ako na iných afrických trhoch aj v Zambii platí, že zákazníci hľadajú najmä cenovo 

veľmi dostupné výrobky s minimálnymi nárokmi na údržbu. Naopak stroje s vysokým podielom 

elektronického riadenia a citlivé napríklad na kolísanie elektrického napätia nie sú pre 

zambijský trh vhodné. Vysoký dopyt existuje po použitom strojníckom vybavení za nízke ceny. 

Možnosti propagácie a reklamy prostredníctvom miestnych novín, rozhlasu a televízie sa 

postupne rozširujú a zlacňujú. 

d) Praktické informácie pre exportéra a importéra 

Podnebie: Zambia ma tropické podnebie. Najteplejšie a daždivé obdobie je od decembra 

do apríla, suché a studenšie obdobie od mája do septembra a mesiace október 

a november sú spravidla suché a horúce.  

Zdravotné riziká: V Zambii sa vyskytuje malária. Potrebné je aj očkovanie proti žltej zimnici. 

Časový posun: +2 hod oproti GMT, od marca do septembra je „zimný" čas, tj. +1 hod oproti 

GMT. 

Medzinárodná predvoľba: +260 

 

 

 

 


