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Zimbabwe

 Rozloha: 390 580 Km².

 Země bez přístupu k moři.

 Počet obyvatel: 13 805 084 (72. na světě).

 Hlavní město: Harare.

 Státní zřízení: republika (od 18.4.1980).

 Prezident: Emmerson Mnangagwa (listopad 2017), 
vystřídal dlouholetého vládce Roberta Mugabe.

 Měna: po kolapsu vlastní měny přechod na USD.



Kontakty

 Kontaktní český úřad

 Zimbabwe - Velvyslanectví Lusaka; 
4 Twin Palm, Kabulonga, Lusaka

 Telefon: +260 211 269 878, +260 211 269 884

 E-mail: lusaka@embassy.mzv.cz

 Vedoucí úřadu: Mgr. Radek RUBEŠ

 Diplomatická působnost: Zambijská republika

 Konzulární působnost: Zambie, Zimbabwe, 
Malawi

 Kontaktní cizí úřad

 Zimbabwe - Velvyslanectví Zimbabwské 
republiky; Chemin William Barbey 27,
1292 Chambésy, Geneva

 Telefon: 004122-758 9855

 Fax: 004122-758 3044

 E-mail: zimbabwemission@bluewin.ch



Zimbabwe

 Člen: Organizace spojených národů, Africká unie (AU), Hnutí nezúčastněných, G-15,
Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Africká rozvojová banka, Jihoafrické rozvojové
společenství (Southern Africa Development Community; SADC), Společného trhu pro
východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa; COMESA) …

 Zimbabwe, kdysi jeden z nejbohatších států Afriky, dnes de facto patří do skupiny nejméně
rozvinutých a nejchudších zemí světa (vláda ale toto zařazení odmítá).

 K postupnému zhoršování sociálních podmínek a ekonomiky země došlo v průběhu let
1990 až 2008, a to bez ohledu na mnohdy kontraproduktivní pokusy vlády tento stav zvrátit.

 V řadě ekonomických a sociálních ukazatelů se pak Zimbabwe ocitlo na posledních místech ve
světě.



Zimbabwe

 Tzv. zrychlená pozemková reforma započatá v roce 2000 měla za následek vyvlastnění půdy
několika tisíc komerčních farmářů, což způsobilo citelný propad výkonu ekonomiky.

 Kolaps dále umocnila monetární politika, která měla za následek historicky rekordní hyperinflaci
vedoucí k zrušení národní měny.

 Inkluzívní vláda vzniklá v únoru 2009 se snažila zavést opatření k oživení hospodářství. Byl
vyhlášen Short Term Economic Recovery Program (STERP), v zemi působily expertních týmy
Světové banky a Africké rozvojové banky. Zásadně pozitivní význam mělo opuštění zimbabwské
měny; zboží a služby opět dostaly reálnou hodnotu. Hospodářství se stabilizovalo a byl
nastartován růst, na kterém se do značné míry podílela těžba nerostného bohatství, především
diamantů. Zimbabwská ekonomika se však nedostala zpět na úroveň z 90. let XX. století.



Problémy



Problémy

Zimbabwe se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách,
nedostatkem financí (včetně hotovosti), zanedbanou infrastrukturou, nepříznivým investičním
a podnikatelským klimatem, korupcí, špatným řízením podniků a nevýkonnou státní správou,
které její ekonomický rozvoj brzdí. Obchodní klima země je rovněž považováno za jedno
z nejhorších na světě: Zimbabwe je klasifikováno z tohoto hlediska na 155. místě z celkového
počtu 189 hodnocených zemí

Investiční podmínky pro zahraniční investory v Zimbabwe nelze označit za ideální
a stabilní. Přímé zahraniční investice jsou v Zimbabwe sice v zásadě vítány a investoři mohou
investovat do kteréhokoliv odvětví ekonomiky. Domácí investice jsou také podporovány
prostřednictvím vytváření joint-ventures se zahraničními investory (akcionářská struktura je
závislá na příslušném odvětví). Problémem je však tzv. indigenizační zákon, jenž stanoví
podmínku majoritní účasti zimbabwských občanů ve společnostech.



Základní makroekonomické ukazatele 

za posledních 5 let (nominální 

HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra 

inflace, míra nezaměstnanosti)

Veřejné finance, státní rozpočet 

- příjmy, výdaje, saldo za 

posledních 5 let



Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

 Příjemce zahraniční rozvojové pomoci.

 Konkrétní projekty.

 Spojené státy americké, Spojené království, Evropská unie jako celek, Švédsko, Německo,
Dánsko, Norsko, Švýcarsko, agentury Organizace spojených národů.

 Příjemce humanitární (potravinové) pomoci.

 Nedostatek srážek, sucho.

 Neúroda, hlad.

 Není příjemcem finanční pomoci.

 Velmi vysoký zahraniční dluh ve vztahu k Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové
bance.

 Není poskytovatelem rozvojové pomoci.



Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

 Humanitární pomoc v roce 2014 dosáhla výše 33 mil. USD. Zemi postihuje nedostatek srážek,
sucho a neúroda.

 Hlad v roce 2016 hrozí více než čtvrtině obyvatel (t.j. cca 2,5 mil.). Prezident Robert Mugabe
vyhlásil v pátek 5. 2. 2016 v několika provinciích země stav nouze a požádal o humanitární
pomoc ve výši 1,5 mld. USD.

 Kvůli velmi vysokému (a nesplácenému) zahraničnímu zadlužení zastavily některé nadnárodní
struktury finanční pomoc Zimbabwe.

 Vláda se v roce 2015 snažila vztahy s mezinárodními finančními institucemi i věřiteli zlepšit.
Zimbabwe v roce 2015 dvakrát navštívila mise Mezinárodního měnového fondu, která
v rámci monitorovacího programu (Staff-Monitored Program – SMP) hodnotila reformní
kroky zimbabwské vlády.



Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou

 Hlavní překážky:

 Nezájem firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

 Silná jihoafrická konkurence.

 Dovozy levného čínského zboží.

 2008 – vývoz z České republiky téměř ukončen a příliš se neobnovuje.

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 4173 1312 1584 1255 1224

Dovoz 869 1727 1438 1412 1055

Obrat 5042 3039 3022 2667 2279

Saldo 3304 -415 146 -157 169

Bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2011 – 2015:



Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou

Vývoz

• Potravinářské stroje

• Zařízení na automatické zpracování 
dat

• Telefonní přístroje a zařízení

• Chmel

• Kyanidy

• Hygienické zboží

Dovoz

• Květiny

• Bavlna

• Pomeranče

• Umělecké předměty



Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou

 Co se týče služeb, není tu žádná vzájemná výměna v této oblasti ani investice.

 Zimbabwská vláda v nedávné minulosti mnohokrát porušila uzavřené mezinárodní smlouvy
o ochraně investic. Některé případy vyvlastnění farem bez náhrady ve vlastnictví občanů států,
se kterými má Zimbabwe dokonce podepsanou dohodu o ochraně investic, svědčí o tom, že
Zimbabwe není z nejrůznějších důvodů připraveno dostát ani svým závazkům ošetřeným
mezinárodními smlouvami.

 Vzhledem k nejistotě ohledně příštího politického vývoje jsou rizika případné investice zatím
značná.



Perspektiva exportu

 Oblasti: Těžba surovin, zemědělství, agroprůmysl, energetika, stavebnictví, turistika.

 Položky: Jakostní potraviny, domácí potřeby, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva,

telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení, zemědělské stroje,

zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely, dopravné prostředky.

 V případě pozitivního politického vývoje a pokračování stabilizace ekonomického prostředí lze

očekávat prudký růst poptávky zejména po strojním vybavení. Značný potenciál má v Zimbabwe

rozvoj sektoru cestovního ruchu.

 V rámci projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie mají subjekty z České republiky nejvyšší

šanci uspět (prostřednictvím konsorcií) v oblasti zemědělství a agroprůmyslu.

 Za pozornost stojí i rozsáhlý projekt rekonstrukce přehrady Kariba, resp. obnovy dna vývařiště

Vzhledem k jeho rozsahu (rozpočet 217,7 mil. EUR) i mediálnímu dopadu (rekonstrukce části

největšího vodního díla planety co do objemu zadržované vody) je vysoce perspektivní pro

případné subkontraktory z České republiky.



Mezinárodní platné smlouvy mezi oběma státy

Protokol o spolupráci mezi 
federálním ministerstvem 

zahraničních věcí Československé 
socialistické republiky a 

ministerstvem zahraničních věcí 
Republiky Zimbabwe

Platnost pro ČR: 
1.1.1993

Oblast: Spolupráce 
mezi ministerstvy 

zahraničních věcí

Dohoda o vědeckotechnické 
spolupráci mezi vládou 

Československé socialistické 
republiky a vládou Zimbabwské 

republiky

Platnost pro ČR: 
1.1.1993

Oblast: 
Vědeckotechnická 

spolupráce 

Dohoda mezi vládou 
Československé socialistické 
republiky a vládou Republiky 

Zimbabwe o kulturní a vědecké 
spolupráci

Platnost pro ČR: 
1.1.1993

Oblast: Kultura –
kulturní dohody



Zahraniční rozvojová spolupráce

 Vládní stipendia na vysokých školách v České republice.

 Malé lokální projekty.

 Rozvoj školství.

 Pomoc ženám s HIV/AIDS.

 Ochrana populace nosorožců.



Kulturní vztahy

 Zimbabwské sochy v Praze.

 2006 a 2007 – venkovní expozice soch v Botanické zahradě hl. města Prahy.

 Dřevo, keramika, kov a kámen.

 Dosahují výšky až 2 metry a váhy 500 kg.

 Kulturní akce v Zimbabwe.

 Výstava o orální tradici etnika Ndebele.

 Přestavení V. Havla Protest (Harare International Festival of Arts).



Kulturní vztahy

 V letech 2006 a 2007 proběhly unikátní výstavy soch ze Zimbabwe v Botanické zahradě hl. města
Prahy ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

 Tvorba soch se v Africe těší dlouhé tradici. Nejtypičtější formou figurálního umění jsou masky
a sochy, které jsou součástí rituálů, uctívání různých božstev či duchů zemřelých. Tento druh umění
vždy přitahoval pozornost cestovatelů, a už po staletí zdobí soukromé sbírky a muzea po celém
světě. Až na výjimky se jedná o díla ze dřeva, mnohem méně jsou ve sbírkách zastoupeny sochy
z keramiky (např. středověká díla z nigerského Noku nebo jihoafrické hlavy z Lydenburgu), kovu
(nejslavnější jsou tzv. beninské bronzy z Nigérie) a nejméně často pak z kamene (např. malé
steatitové nomoli či nomori z dnešní Sierry Leone).

 Tato sochařská díla vycházejí z historických tradic, jsou reflexí minulosti, případně se jedná
o rituální předměty. Existuje ale výjimka, a tou je kamenosochařství, které vzniklo v bývalé
Rhodesii (od nezávislosti v roce 1980 Zimbabwe). O této tvorbě americký Newsweek v 80. letech
napsal, že se jedná „zřejmě o nejdůležitější moderní umělecký směr, který v Africe vznikl.“



Kulturní vztahy

 Řezby velkých rozměrů, které jsou od středy k vidění před tropickým skleníkem, dosahují výšky do
2 metrů a jejich váha činí až 500 kg. S ohledem na rozměry a s ní souvisejícími omezenými
dopravními možnostmi, bylo nemyslitelné seznámit se s originálními plastikami jinde, než přímo
v místě vzniku (v Zimbabwe, Jihoafrické republice), případně na internetových stránkách. Trojská
exhibice je jednou z mála, kdy jsou tyto unikáty veřejnosti představovány „in natura“.

 Rozšíření sochařské expozice v zahradě by mělo být alespoň částečnou náhradou za
neuskutečnění návštěvy jednoho z nejvýznamnějších současných sochařů Zimbabwe. Lazarus
Takawira, který měl na pozvání botanické zahrady během měsíce srpna sochat přímo před zraky
návštěvníků totiž do České republiky nedorazil. Důvodem byla měnová reforma, která
v Zimbabwe proběhla několik dní před začátkem výstavy. Pan Takawira, který žije na
odloučeném místě mimo komunitu, měl obavu z drancování, kterých by v čase pobytu v Praze
byl jeho africký dům s velkou pravděpodobností vystaven. Za stávajících podmínek vzkázal
vedení botanické zahrady: “...že nemůže opustit zemi.“

 Velvyslanectví České rpeubliky v Harare zorganizovalo řadu kulturních akcí. V městě Gweru byla
představena putovní výstava o orální tradici etnika Ndebele. Kniha vydaná k výstavě se stala
doplňkovou četbou ve školách v oblasti obývané Ndebely.



Humanitární pomoc

 UNICEF Česká republika.

 ACET, ČR, Z.S.

 „Adoptivní rodič“ (4 850 Kč/rok - zahrnuta úhrada za povinné školné, školní uniformu,
pomůcky, základní zdravotní péči a školní stravu).

 Nákup domácích zvířat (koza – 750 Kč, slepice – 150 Kč).

 Jídlo (100 Kč/měsíc).

 Lékaři bez hranic.



Humanitární pomoc

 Lékaři bez hranic.

 2011 - poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč ve prospěch Zimbabwe. Z této částky byl
hrazen projekt ve venkovských oblastech provincie Gweru, který realizuje organizace Lékaři bez
hranic.

 Pomoc je zaměřena na poskytování základní zdravotní a nutriční péče nejzranitelnějším
skupinám obyvatel: dětem, matkám, lidem infikovaným HIV/AIDS, příslušníkům etnických
menšin. Důležitou složkou projektu je také budování místních kapacit a postupné předávání
funkčních zdravotnických zařízení zimbabwským úřadům.

 Česká republika na humanitární problémy v Zimbabwe reaguje dlouhodobě a s Lékaři bez hranic
spolupracuje pravidelně. V roce 2009 prostřednictvím této organizace Česká republika
pomáhala čelit epidemii cholery, v roce 2010 podvýživě dětí.
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