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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Etiopie je federativní republikou s dvoukomorovým parlamentem, jenž se skládá ze Sněmovny lidových zástupců (The
House of People´s Representatives) o 547 přímo volených poslancích a ze Sněmovny federace (The House of the
Federation) o 108 členech - zástupcích parlamentů jednotlivých států (ne však statutárních měst). Každý z federálních
států má svůj parlament (State Council), vládu i prezidenta, avšak pouze s limitovanou pravomocí.

Do roku 1974 byla Etiopie císařstvím. Posledního císaře Haile Selassie I. svrhla marxistická vojenská junta (DERG). Do jejího
čela se postupně propracoval Mengistu Haile Mariam, jehož (víceméně komunistický) režim vládl do roku 1991, kdy byl
svržen lidovým povstáním vedeným spojenými tigrejsko-eritrejskými silami. Za zásluhy o vítězství v občanské válce se
mohla – v roce 1991 de facto, v roce 1993 po referendu de iure – osamostatnit Eritrea (někdejší italská kolonie a po
desetiletí součást Etiopie), která proti různým etiopským režimům bojovala od roku 1961.

Po svržení dergovského režimu se vedení ujala vítězná povstalecká koalice. Po prvních pluralitních volbách v historii
Etiopie, v červnu 1994 do ústavodárného shromáždění a v květnu 1995 do federálního parlamentu a regionálních
shromáždění, vznikla federace s novou ústavou.

Poslední parlamentní volby proběhly v Etiopii v květnu 2015. Z celkem 36,9 mil. registrovaných voličů se voleb zúčastnilo
34,4 mil. voličů. O jejich hlasy se ucházelo celkem 58 pro volby registrovaných politických stran a hnutí. Pro dosavadní
vládnoucí koalici politických stran Etiopskou lidová revoluční demokratická frontu (Ethiopian People´s Revolutionary
Democratic Front – EPRDF, u moci od svržení vlády komunistického Dergu v r. 1991) a její koaliční partnery hlasovalo
celkem 82,4 % registrovaných voličů. Tento volební výsledek ovšem v důsledku skutečnosti, že Etiopie používá většinový
volební systém, vyústil v zisk 100 % křesel ve federálním parlamentu. Z celkem 547 křesel tak EPRDF získala 501 křesel a
její partneři 46 křesel. (V případě poměrného systému mohla opozice se 17,6 % hlasů získat až 98 křesel ve federálním
parlamentu, tedy pětinu.)

V roce 2016 byl vnitropolitický vývoj v Etiopii zcela pod vlivem sílících protestů a demonstrací. Protesty, které propukly
poprvé v roce 2014 ve státě Oromia, od listopadu 2015 probíhají víceméně soustavně a navíc se rozšířily i do státu
Amhara. Demonstrace původně měly spíše lokální charakter, stále více se ale začaly prosazovat celonárodní témata, jako
všudypřítomná korupce, zábory půdy spojené s vyháněním farmářů bez výplaty slíbené kompenzace, arogance moci a
špatné vládnutí, frustrace z nedostatku pracovních příležitostí a také nulovou mírou autonomie jednotlivých regionů
(kterou ale garantuje ústava ET). Stále zřetelnější se stávala společenská frustrace z pokračující beztrestnosti zasahujících
bezpečnostních složek, která dosáhla svého vrcholu během policejního zásahu proti náboženskému festivalu / politické
demonstraci ve městě Bishoftu nedaleko od Addis Abeby dne 2. října 2016, během kterého zahynulo několik set lidí.
Policie použila proti demonstrantům slzný plyn a gumové náboje, většina obětí pak byla ušlapána v nastalé panice.

Zákrok v Bishoftu následně vyvolal nové kolo výrazně násilnějších protestů. Během několika dní byla poničena desítka
zahraničních květinových farem, turecká oděvní továrna a pivovar Meta a také populární turistická lodge v rekreační
oblasti kolem jezera Langano. Ve městech Gondar a Bahir Dar byly vyhlášeny šestidenní stávky, zavřeny tak zůstaly
obchody, restaurace a turistická zařízení, nefungovala hromadná doprava. Zničeny byly desítky vozidel patřících státním
podnikům, řada cest vedoucích do Addis Abeby byla krátkodobě blokována. Nepokoje narůstaly až do té míry, že se
etiopská vláda rozhodla dne 8. 10. 2016 vyhlásit výjimečný stav.

Výjimečný stav byl původně vyhlášen na období šesti měsíců, tedy do dubna 2017, závěrem března ovšem došlo k jeho
prodloužení o další čtyři měsíce. Vyhlášený výjimečný stav primárně formalizoval nasazení federální policie a armády v
regionálních státech a převzetí zodpovědnosti za regionální bezpečnost federální vládou. Souběžně s těmito opatřeními
došlo k vypnutí mobilního internetu napříč Etiopií, fungovalo pouze pevné připojení.
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S cílem nadále situaci uklidnit a navodit dojem změn premiér Hailemariam na začátku listopadu výrazně obměnil svůj
kabinet. Z celkem 35-ti členného kabinetu (včetně premiéra) si své posty zachovalo pouze devět ministrů. Došlo tak k
dlouho očekávaným a ohlášeným změnám, které jsou výrazné zejména v proporčním zastoupení etnik a převaze
vysokoškolsky vzdělaných členů.

Vzápětí po obměně vlády došlo k prvnímu zmírnění bezpečnostního režimu - byl např. zprovozněn mobilní internet (jsou
však nadále blokovány sociální sítě jako Facebook, Twitter či Youtube), policie nesmí nadále provádět osobní a domovní
prohlídky bez soudního povolení, zrušen byl také zákaz pohybování se v okolí infrastrukturních projektů v nočních
hodinách. Naopak v platnosti zůstávají omezení pro práci politických stran, organizaci veřejných shromáždění, sledování
zahraničních satelitních kanálů, či účast na stávkách.

Prodloužení výjimečného stavu závěrem března 2017 (zatím do konce července) si podle premiéra Hailemariama přála
většina obyvatel Etiopie, protože přinesl výrazné zlepšení bezpečnosti. Bezpečnostní situace v zemi však zůstává
nevyzpytatelná: masové protesty sice ustaly, ve vazbě ale zůstávají stovky až tisíce lidí, univerzitní život je nadále silně
omezen, stejně tak omezený je prostor pro politickou diskusi. V důsledku sucha pokračují střety mezi etniky Oromo a
Somali o přístup k vodě, etnické tenze narůstají také v regionu SNNP, napjatá zůstává situace v regionu Gambella
z důvodu pokračující vlny příchozích jihosúdánských uprchlíků.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

• Etiopská federativní demokratická republika
• Federal Democratic Republic of Ethiopia

Složení vlády:

Předseda vlády - Dessalegn Hailemariam
Místopředseda vlády - Demeke Mekonnen
Ministr zahraničních věcí - Workneh Gebeyehu
Ministr spojů a informačních technologií - Debretsion Gebremichael
Ministr veřejné správy a rozvoje lidských zdrojů - Tagesse Chafo
Ministr financí a hospodářské spolupráce - Abraham Tekeste
Ministr školství - Shiferaw Teklemariam

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Etiopie

3/32 http://www.businessinfo.cz/etiopie © Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

http://www.businessinfo.cz/etiopie


Ministr obrany - Siraj Fegessa
Ministr vody. zavlažování a elektrické energie - Sileshi Bekele
Ministr federálních záležitostí a rozvoje pasteveckých oblastí - Kassa Tekleberhan
Ministr zdravotnictví - Yifru Birhane
Ministr zemědělství a přírodních zdrojů - Eyasu Abraha
Ministr hospodářského zvířectva a rozvoje rybolovu - Fikadu Beyene
Ministr životního prostředí, lesnictví a klimatických změn - Gemedo Dale
Ministr dopravy - Ahmed Shide
Ministr průmyslu - Ahmed Abitew
Ministr obchodu - Bekele Buladu
Ministr těžby, ropy a zemního plynu - Motumma Meqassa
Ministr městského rozvoje a bydlení - Ambachaw Mekonnen
Ministr stavebnictví - Ayisha Mohammed Mussa
Ministr vědy a technologie - Getahun Mekuria
Ministr kultury a cestovního ruchu - Hirut W/mariam
Minstr práce a sociálních záležitostí - Abdulfetah Abdulahi
Ministryně pro záležitosti žen a dětí - Demitu Hambissa
Ministr mládeže a sportu - Ristu Yirdaw
Ministr pro státní podniky - Girma Amante

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 99,4 mil. (odhad 2015)
• Průměrný roční přírůstek: 2,5 %
• Demografické složení: 49,9 % muži, 50,1 % ženy

Národnostní složení:

• Přes 70 etnických skupin (národů, národností a kmenů)
• nejvýznamnější etnické skupiny (cenzus 2010): Oromo 34,4 %; Amhara 27,0 %; Somali 6,2 %; Tigray 6,1 %; Sidama 4,0

%

Náboženské složení:

• 44 % etiopská křesťanská ortodoxní církev (Amharové, Tigrejci, část. Oromové)
• 40 % sunnitský islám (Oromové, Afaři, Somálci); podíl muslimů se zvětšuje
• 19 % protestantská církev
• 3 % tradiční africká náboženství (animismus)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Růst HDP ve fiskálním roce 2015/16 poklesl na 8 % (oproti 10,4 % za období 2014/15; Etiopie však přesto zůstává
celosvětově jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik). Pokles byl očekáván a došlo k němu v důsledku nejhoršímu
období sucha za posledních 30 let. Skutečnost, že nedošlo k mnohem významnějšímu poklesu, či dokonce k zápornému
růstu tak, jak tomu bylo během posledních období sucha v letech 2002/2003 či 1997/98, představuje významný úspěch a
je výsledkem relativně rychlého zotavení zemědělského sektoru, který tak za celé období 2015/16 vykázal růst 2,4 %
(ovšem oproti 6,2 % v 2014/15). Rovněž inflace nebyla suchem významněji ovlivněna a zůstala na úrovni pod 10 %.
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Z pohledu nabídky k růstu přispěly sektory stavebnictví a služeb (v případě služeb je nutno zmínit pokračující vysoký
nárůst přepravní kapacity největší africké letecké společnosti, státní Ethiopian Airlines). Na straně poptávky to byly
investice následované soukromou spotřebou. V případě investic pak byl největší nárůst zaznamenán u soukromých
investic - plných 25 % oproti relativnímu poklesu státních investic o 6 %, ve srovnání s minulým obdobím.

Pokračovalo zhoršování exportní výkonnosti, ke kterému dochází již čtvrtý rok; důvodem je pokles světových cen hlavních
vyvážených komodit: kávy, zlata, olejových semínek a usní. Pokles exportu za 2015/16 představoval 3,7 %, naopak dovoz
vykázal pouze mírný růst ve výši 1,6 % (oproti 20 % v r. 2014/15). Deficit obchodní bilance představoval plných 19,8 %
výše HDP.

V polovině r. 2017 byl zahájen provoz na železnici spojující hlavní město s přístavem Džibuti, který významně zjednodušil
dosavadní dopravní logistiku. Otevření několika průmyslových parků a zvýšení kapacity generace elektrické energie
přispěje ke zlepšení výsledků exportu a tak podpoří ekonomický růst.

Zvolená strategie státního ekonomického rozvoje přináší v případě Etiopie své pozitivní výsledky, růstu HDP je však
dosahováno primárními ekonomickými aktivitami s minimální přidanou hodnotou a jeho udržitelnost je tak
problematická. Cestou ke skutečné transformaci ekonomiky je rozvoj založený na průmyslu a službách. Přetrvává však
negativní vliv faktorů, které mají na etiopské hospodářství chronicky negativní dopad: nedostatek volně směnitelné měny,
špatná dostupnost úvěru a kritická závislost na klimatických podmínkách. Nedaří se zlepšit podnikatelské prostředí - dle
hodnocení Doing Business 2017 Světové banky se Etiopie umístila na 159 pozici (ze 190 hodnocených zemí).

Nominální HDP/obyv. (USD, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

523 559 640 725 794

Růst HDP/obyv. (%, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

8,7 9,9 10,3 10,4 8,0

Vývoj objemu HDP (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

43 252,1 47 403,2 55 680,0 64 597,5 72 412,8

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

31 953 43 311 47 648 55 612 61 540
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Míra inflace (%, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Celková inflace 34,1 13,5 8,1 7,7 9,7

Potraviny a nealko
nápoje

42,9 12,6 5,9 7,4 11,2

Ostatní 22,4 14,8 10,6 7,9 8,0

Míra nezaměstnanosti (odhad 2012, dle CIA Factbook): 17,5 %

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Vláda vypracovala na období 2015/16 - 2019/20 druhou fázi Plánu transformace a růstu, jehož cílem je přechod země od
ekonomiky založené na zemědělství k centru zpracovatelského průmyslu. Plán předpokládá roční růst HDP ve výši 11 %,
jeho strategickým cílem je dosažení statutu země se střední úrovní příjmů v r. 2025. Důraz je kladen na rozvoj
infrastruktury, investic do zdravotnictví a vzdělání a výstavby průmyslových zón. Důležitým aspektem rozvoje bude příliv
zahraničních investic; během období této druhé fáze plánu si vláda stanovila úkol přilákat přímé zahraniční investice ve
výši 8 mld. USD.

Během první části (2010/11 - 2014/15) došlo k průměrnému růstu ekonomiky 10,1 % a bylo dosaženo významného
pokroku v sektorech zemědělství a infrastruktury. Na druhé straně byl přes vysokou míru domácích investic zaznamenán
nepříznivý vývoj domácích úspor, ve srovnání s plánovanými hodnotami bylo dosaženo nižšího podílu průmyslu na
celkovém HDP země a zejména nižší exportní výkonnosti.

Přes výrazný ekonomický růst posledního desetiletí patří Etiopie stále k deseti nejchudším zemím světa. Etiopská strategie
ekonomického rozvoje přináší příznivé výsledky, její udržitelnost do budoucna je však nejistá. Světová banka aktuálně
odhaduje, že v nadcházející dekádě může dojít ke snížení temp růstu, a tím i ohrožení získání statutu Middle Income
Country.

Dle druhé fáze etiopského Plánu rozvoje a transformace na období 2015/16 - 2019/20 (Growth and Transformation
Plan II) je klíčovým prvkem důraz na rozvoj zpracovatelského průmyslu, jehož podíl na HDP země má do r. 2020 vzrůst na
8 %. Tohoto záměru má být dosaženo především rozvojem mikro a malých, ale i středních a velkých podniků. Hlavním
cílem je pak naplnit dlouhodobou vizi získat do r. 2025 status země se střední úrovní příjmů; tohoto má být dosaženo
průměrným ročním růstem HDP 11 % v rámci stabilního makroekonomického prostředí a za současně probíhající
strukturální transformace a industrializace.

V rámci ročního plánovaného růstu HDP ve výši 11 % má být podíl zemědělství 8 %, průmyslu 19,8 % (z toho
zpracovatelský průmysl 24 %) a služeb 10,1 %; tabulka níže uvádí očekávaný podíl jednotlivých sektorů na HDP v %:

výchozí rok 2014/15 cílový rok 2019/20

Zemědělství 41.0 35.6
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Průmysl 15.6 22.8

zpracovatelský průmysl 4.6 8.0

Služby 43.4 41.6

HDP 100 100

Přehled hlavních cílů plánu:

výchozí rok 2014/15 cílový rok 2019/20

HDP, tempo růstu (%) 11.4 10

Zemědělství, tempo růstu (%) 9.6 8

Průmysl, tempo růstu (%) 22.2 19.8

zpracovatelský průmysl, tempo
růstu (%)

19.2 24.0

Služby, tempo růstu (%) 9.4 10.0

Hrubé domácí investice, podíl na HDP
(%)

36.3 41.3

Hrubé domácí úspory, podíl na HDP
(%)

19.5 29.6

Vývoz zboží a služeb, podíl na HDP
(%)

12.8 20.6

Dovoz zboží a služeb, podíl na HDP
(%)

29.6 32.3

Domácí příjmy, podíl na HDP (%) 14.4 18.8

Daňové příjmy, podíl na HDP (%) 12.9 17.2

Celkové výdaje, podíl na HDP (%) 18.7 22.6

Schodek státního rozpočtu, podíl na
HDP (%)

-2.9 -3.1
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Zásadním předpokladem pro budoucí růst budou soukromé investice - pro jejich rozvoj je však nutná existence
flexibilních úvěrových trhů. Špatná dostupnost úvěrů je jedním ze zásadních omezení soukromého sektoru a na rozvoj
ekonomiky má ještě významnější vliv než v pořadí druhý limitující faktor - nedostatečná infrastruktura. Vláda by se měla
prioritně věnovat reformám dvou oblastí: zajistit více kreditních prostředků pro soukromý sektor na úkor projektů veřejné
infrastruktury a liberalizovat úrokové sazby, které by lépe odrážely situaci na peněžním trhu.

Je třeba současně identifikovat alternativní zdroje financování infrastruktury. Etiopie má třetí největší deficit infrastruktury
v Africe a infrastruktura je dalším ze zásadních faktorů ekonomického růstu. K těmto mechanismům financování patří
zvyšování daňových příjmů, zvýšení účasti soukromého sektoru a zlepšení řízení veřejných investic. Dosažení srovnatelné
úrovně finanční sektoru ostatních států subsaharské Afriky by v případě Etiopie znamenalo zvýšení jejího ročního tempa
růstu HDP o 1,9 %. Zatímco v oblasti obchodu se zbožím již došlo k modernizaci, možnosti se aktuálně nabízejí také ve
službách. Etiopie by navíc mohla využít již existující zkušenosti ostatních zemí a tyto přizpůsobit svým podmínkám a
potřebám.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Příjmy a granty 6 704,8 7 542,2 8 289,3 9 937,2 12 128,9

Výdaje 7 212,5 8 462,3 9 725,8 11 474,4 13 585,7

Saldo - 507,7 - 920,1 - 1 436,5 - 1 537,2 - 1456,8

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Vývoz zboží 3 152,7 3 115,8 3 300,1 3 019,1 2 867,7

Dovoz zboží 11 061,2 11 460,6 13 712,3 16 458,6 16 725,2

Obchodní bilance - 7 908,5 - 8 344,8 - 10 412,2 - 13 439,5 - 13 857,5

Bilance běžného
účtu

- 4 587,8 - 4 3102 - 5 738,0 - 8 899,3 - 8 580,4
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Kapitálový účet 2 119,8 3 291,2 4 134,6 7 381,2 6 245,4

Celková bilance - 972,8 - 6,5 - 96,9 - 521,4 - 830,9

Devizové rezervy (konec fiskálního r. 2015/16, dle NBE): 830,9 mil. USD

Zahraniční zadluženost (konec fiskálního r. 2015/16, dle NBE): 21 700 mil. USD

Dluhová služba (%, dle NBE):

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

8,2 7,5 16,1 16,7

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

National Bank of Ethiopia: http://www.nbe.gov.et/

Státní banky:

• Commercial Bank of Ethiopia (CBE): http://www.combanketh.et/
• Development Bank of Ethiopia
• Construction and Business Bank
• Awash Bank
• Dashen Bank
• Wegagen Bank
• Bank of Abyssinia
• United Bank
• Nib International Bank
• Cooperative Bank of Oromia
• Lion International Bank
• Zemen Bank
• Oromia International Bank
• Buna International Bank
• Berhan International Bank

Soukromé pojišťovny:

• Abay Insurance S.C.: http://www.abayinsurancesharecompany.com/
• Africa Insurance Co. S.C.
• Awash Insurance Co. S.C.: http://www.awashinsurance.com/
• National Insurance Co. S.C.: http://www.niceinsurance-et.com/
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• Nib Insurance Co. S.C.: http://www.nibinsurancethiopia.com/
• Nile Insurance Co. S.C.: http://nileinsurancesc.com/
• Nyala Insurance S.C.: http://www.nyalainsurance.com/

1.7 Daňový systém

• Daň z příjmů osob: 10 - 35 %
• Daň z přidané hodnoty: 15 %, neuplatňuje se na některé potraviny
• Spotřební daň: od 10 % (textil) až do 110 % (automobily) a 150 % (alkoholické nápoje)
• Daň z obratu: 2 % v případě zboží prodaného lokálně, 10 % na ostatní
• Daň z pronájmu: 10 - 30 % pro fyzické osoby, 30 % pro právnické osoby
• Daň ze zisku: 10 - 30 % pro neakciové společnosti, 30 % pro akciové společnosti
• Srážková daň: 3 % na importované zboží, pojištění a dopravu
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD, dle NBE):

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Vývoz zboží 3 152,7 3 115,8 3 300,1 3 019,1 2 867,7

Dovoz zboží 11 061,2 11 460,6 13 712,3 16 458,6 16 725,2

Obchodní bilance - 7 908,5 - 8 344,8 - 10 412,2 - 13 439,5 - 13 857,5

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna, rok 2016 (mil. Euro, dle Eurostat):

pořadí dovoz vývoz obrat

země mil. € % země mil. € % země mil. € %

celkem 23 428 100 celkem 4 544 100 celkem 27 972 100

1. Čína 6 008 25,6 EU 28 1 164 25,6 Čína 6 391 22,8

2. EU 28 2 912 12,4 Somálsko 611 13,5 EU 28 4 076 14,6

3. Indie 1 305 5,6 Kuvajt 572 12,6 Kuvajt 1 806 6,5

4. Kuvajt 1 234 5,3 Čína 383 8,4 Indie 1 384 4,9

5. Japonsko 655 2,8 KSA 318 7,0 KSA 812 2,9
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6. Turecko 586 2,5 Džibutsko 189 4,2 Japonsko 733 2,6

7. Indonésie 522 2,2 USA 187 4,1 USA 597 2,5

8. USA 510 2,2 Súdán 156 3,4 Turecko 632 2,3

9. KSA 495 2,1 SAE 109 2,4 Somálsko 612 2,2

10. SAE 379 1,6 Švýcarsko 85 1,9 Indonésie 583 2,1

2.3 Komoditní struktura

Komodity vývozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

2013/14 2014/15 2015/16

mil. USD podíl % mil. USD podíl % mil. USD podíl %

káva 714,4 21,6 780,5 25,8 722,7 25,2

olejová semínka 651,9 19,8 510,1 16,9 477,2 16,6

usně a usňové
produkty

129,8 3,9 131,6 4,4 115,3 4,0

luštěniny 250,7 7,6 219,9 7,3 232,4 8,1

maso a
produkty

74,6 2,3 92,8 3,1 96,4 3,4

ovoce a
zelenina

45,9 1,4 47,6 1,6 53,7 1,9

živá zvířata 186,7 5,7 148,5 4,9 147,8 5,2

kat 297,4 9,0 272,4 9,0 262,5 9,2

zlato 456,2 13,8 318,7 10,6 290,7 10,1

květiny 199,7 6,1 203,1 6,7 225,3 7,9

elektrická 45,3 1,4 42,8 1,4 31,5 1,1
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energie

ostatní 247,4 7,5 251,4 8,3 212,3 7,4

celkem 3 300,1 100 3 019,3 100,0 2 867,7 100

Komodity dovozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

2013/14 2014/15 2015/16

mil. USD podíl % mil. USD podíl % mil. USD podíl %

suroviny 166,6 1,2 146,0 1,3 149,3 0,9

polotovary 2 231,7 16,3 1 898,0 16,6 2 895,5 17,3

hnojiva 398,9 2,9 291,8 2,5 430,0 2,6

paliva 2 573,1 18,8 2 174,9 19,0 1 339,0 8,0

ropné
produkty

2 494,9 18,2 2 128,2 18,6 1 280,1 7,7

ostatní 61,4 0,4 46,7 0,4 58,9 0,4

základní
prostředky

4 845,5 35,3 3 825,1 33,4 6 829,4 40,8

dopravní 1 089,4 7,9 916,5 8,0 1 535,6 9,2

zemědělské 169,0 1,2 132,5 1,2 83,4 0,5

průmyslové 3 587,0 26,2 2 776,0 24,2 5 210,4 31,2

spotřební zboží 3 694,6 26,9 3 206,0 28,0 5 264,3 31,5

dlouhodobé
spotřeby

1 176,2 8,6 804,2 7,0 1 567,3 9,4

krátkodobé
spotřeby

2 518,3 18,4 2 401,8 21,0 3 697,0 22,1

různé 200,9 1,5 210,7 1,8 247,8 1,5
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celkem 13 712,3 100,0 11 460,6 100,0 16 725,2 100

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Výstavbou průmyslových zón je pověřena společnost Industrial Zones Development Corporation. Dosud byla
zprovozněna průmyslová zóna Bole Lemi Industrial Zone na předměstí Addis Abeba, díky financování Světové banky je
plánováno její rozšíření plus výstavba nové zóny v Kilonto. Hlavními sektory jsou v případě Lemi textilní a obuvnický
průmysl (investice z Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Číny); v případě nové zóny Kilonto se předpokládá zaměření na
farmaceutický průmysl a stavebnictví.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odvětvová struktura souhrnu zahraničních a domácích investic (mil. ETB, dle Ethiopian Investment Commission):

2015/16 podíl (%)

výrobní sektor 2 539,5 37,9

zemědělství 66,0 1,0

nemovitosti, obchodní sektor 3 550,7 52,9

Hotely a veřejné stravování 10,8 0,2

Zdravotnictví 7,1 0,4

Stavebnictví 506,7 7,6

Celkem 6 706,8 100

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

626,5 278,5 953,0 2 132,0 2 168,0

Přímé zahraniční investice v provozu dle země původu investora (období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment
Commission):
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Země původu
Počet projektů Kapitál

(tisíc BRL)
Stálí zaměstnanci Dočasní zaměstnanci

Velká Británie 65 567 115 82 220 101 878

Velká Británie/Etiopie 38 595 924 969 1 067

Velká Británie/Německo/Nigérie 1 1 036 980 780 100

Velká Británie/Nizozemsko 3 3 593 510 710 150

Normanské ostrovy/USA/Etiopie 6 3 139 669 1 851 770

Čína 491 15 167 811 36 673 43 241

Čína/Etiopie 75 3 427 720 10 731 6 692

Egypt/Etiopie 16 1 058 735 1 103 1 073

Francie 21 1 961 571 217 205

Francie/Etiopie 23 1 907 210 1 641 1 116

Německo/Etiopie 24 655 099 796 6 318

Německo/Izrael 1 671 000 4 000 12 000

Gibraltar/Etiopie 4 2 226 521 483 250

Indie 161 5 798 032 10 732 17 367

Indie/Etiopie 58 1 331 851 2 043 4 632

Irsko/Etiopie 5 725 460 490 159

Itálie 42 713 175 11 021 6 058

Itálie/USA/Etiopie 2 600 692 20 0

Kuvajt 5 811 367 162 1 461

Mauritius 8 647 034 406 922
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Nizozemsko/Etiopie 49 1 032 496 3 483 3 849

Saudská Arábie 43 14 680 037 13 822 22 770

Saudská
Arábie/Etiopie

46 2 925 037 6 026 5 723

JAR/Etiopie 7 550 501 834 633

Súdán 99 777 799 3 395 3 444

Turecko 81 7 670 728 12 609 6 329

Turecko/Etiopie 24 1 526 835 1 013 1 570

USA 115 1 311 232 4 046 4 226

USA/Etiopie 60 733 922 2 734 1 843

Celkem 2 452 90 641 578 278 279 302 076

Přímé zahraniční investice v provozu dle odvětví (období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment Commission):

Odvětví
Počet projektů Kapitál

(tisíc BRL)
Stálí zaměstnanci Dočasní zaměstnanci

Zemědělství 271 8 484 242 123 592 183 512

Zpracovatelský průmysl 1 060 61 869 896 113 631 56 539

Hornictví 18 568 728 815 327

Elektrická energie 1 1 000 10 5

Vzdělání 54 377 313 2 122 1 119

Zdravotnictví 55 468 114 1 741 372

Hotely 126 1 734 588 3 794 2 410

Doprava a
komunikace

65 227 710 781 490
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Realitní kanceláře,
pronájem, poradentsví

586 6 286 391 12 315 13 131

Stavebnictví 161 9 960 498 17 956 38 730

Ostatní 55 663 097 1 522 5 441

Celkem 2 452 90 641 578 278 279 302 076

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příslušnými vládními orgány pro povolování investičních, resp. privatizačních aktivit v zemi jsou Ethiopian
Investment Commission (EIC) a Ethiopian Privatization Agency (EPA).

Investiční zákon je v platnosti od r. 2013, avšak postupně doznává dalších změn.

Významné sektory – bankovnictví a pojišťovací služby, televizní a rozhlasové vysílání, námořní doprava však stále zůstávají
v exkluzivním vlastnictví etiopských subjektů a pro zahraniční investory jsou nepřístupné, což řada donorů a
mezinárodních organizací kritizuje.
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3. Vztahy země s EU
Hlavním tématem spolupráce EU a Etiopie v roce 2016 zůstala migrace, boj proti terorismu a rozvoj vzájemných
obchodních vztahů. Pokračující protesty ve státech Oromia a Amhara se postupně promítly také do vztahů EU a Etiopie:
Zhoršující se podnikatelské prostředí a neodhadnutelný politický vývoj v zemi vedly k odložení plánovaného business fóra
EU – Etiopie, které se mělo konat v listopadu 2016 v Bruselu. Ze stejných důvodů byly odloženy oficiální akce a návštěvy
na vysoké úrovni (včetně komisařů Komise) spojené se spuštěním Společného programování členských států EU v Etiopii.
Na druhou stranu se však interní přístup vůči Etiopii nemění a vše zůstává „business as usual“ navzdory zhoršující se
politicko-bezpečnostní situaci. Pokračovat má příprava tzv. jobs compact, migračního kompaktu, beze změny zůstanou i
rozvojové iniciativy EU.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Etiopii:

Delegation of the European Union to Ethiopia
Cape Verde Road
P.O.Box: 5570
Addis Ababa
tel.: +251 (0) 11 661 2511
fax: +251 (0) 11 661 2877
email: delegation-ethiopia@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU - Etiopie v r. 2016 dle tříd SITC (mil Euro, dle Eurostat):

dovoz vývoz

SITC popis hodnota podíl % hodnota podíl %

celkem 720 100,0 2 098 100,0

0 potraviny a živá
zvířata

303 42,0 202 9,7

1 nápoje a tabák 0 0,0 14 0,7

2 suroviny
nepoživatelné, bez

200 27,7 22 1,1
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paliv

3 minerální paliva,
maziva

0 0,0 8 0,4

4 oleje, tuky a vosky 1 0,2 3 0,2

5 chemikálie a
příbuzné výrobky

1 0,1 338 16,1

6 tržní výrobky
podle materiálu

20 2,8 146 7,0

7 stroje a dopravní
prostředky

152 21,1 1 158 55,2

8 průmyslové
spotřební zboží

39 5,4 117 5,6

9 ostatní předměty
obchodu

2 0,3 84 4,0

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Program finanční a technické spolupráce EU podporuje ambiciózní program ekonomického rozvoje Etiopie. Různé
projekty jsou v současné době prováděny napříč širokou škálou odvětví v Etiopii. Pomoc EU se zaměřuje především na
podporu rozvoje infrastruktury, bezpečnost potravin, řádnou správu veřejných věcí a budování kapacit. Financování EU
pro projekty v Etiopii je poskytována ve formě grantů, odvětvové podpory a ochrany základních služeb i produktivní
záchranné sítě podpory.

Seznam projektů EU.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 5 655 5 401 28 488 14 910 22 001

dovoz 6 888 4 952 6 302 30 252 11 163

bilance - 1 233 449 22 186 - 15 342 10 838

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR r. 2016 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % USD (tis.)

1. 730810 Mosty, části mostů z
železa, oceli

43,0 9 495

2. 847150 Zpracovatelské
jednotky

18,5 4 059

3. 841122 Pohony turbovrtulové,
nad 1100 kW

11,0 2 439

4. 930400 Zbraně ost. (na pero,
plyn) aj., ne sečné

5,0 1 118

5. 852851 Monitory pro systémy
autom. zprac. dat

4,0 907

6. 880320 Podvozky letadel, lodí 1,5 335
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kosmických

7. 940510 Svítidla stropní,
nástěnná, ne
venk.veř.osvětl.

1,5 323

8. 482110 Štítky, nálepky z
papíru, kartónu ap,
potištěné

1,0 170

9. 853710 Rozvaděče ap pro
zařízení, rozvody el,

1,0 161

10. 847790 Části strojů na
zpracování kaučuku,
plastů

1,0 155

Celkem vývoz ČR do
Etiopie r. 2016

100 22 001

Hlavní položky dovozu ČR r. 2016 (tis USD, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % USD (tis.)

1. 090121 Káva pražená s
kofeinem

54,5 6 049

2. 071333 Fazole obecné suché 18,5 2 055

3. 090111 Káva nepražená s
kofeinem

10,0 1 129

4. 610910 Trička vrchní, tílka aj z
bavlny, pletené

4,5 490

5. 060311 Květiny, poupata růží
řezané na kytice

1,5 166

6. 610510 Košile pánské, chlap. z
bavlny, pletené

1,0 142

7. 610462 Kalhoty i krátké aj
dámské ap z bavlny,
plet.

1,0 122
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8. 060319 Květiny, poupata
ostatní řezané na
kytice

1,0 121

9. 610831 Košile noční, pyžama
dámské ap z bavlny

1,0 120

10. 630210 Prádlo ložní, pletené,
háčkované

1,0 108

Celkem dovoz ČR
z Etiopie r. 2016

100 11 163

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2016 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 25,5 mil. Kč
(položky doprava a stavební práce) a debet 11,9 mil. Kč (doprava).

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Dle získaných informací také došlo k realizaci prvních českých investic v Etiopii: joint venture pro oblast vodního
hospodářství, joint venture pro těžbu zlata a investice českého podnikatele, který si v Etiopii založil konzultační firmu pro
ICT.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.

Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda
o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.
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Na etiopské straně pokračuje ratifikační proces dvoustranné letecké dohody; po souhlasném stanovisku Ministerstva
dopravy je Dohoda postoupena Ministerstvu zahraničních věcí, které ji dále předloží parlamentu. Dohoda byla podepsána
v listopadu 2014, ČR smlouvu ratifikovala v dubnu 2016. Pokračují také jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně
investic mezi Ministerstvem financí ČR a Ethiopian Investment Commission (EIC), která má na etiopské straně investiční
dohody ve své gesci. Po návštěvě představitelů EIC v Praze v říjnu 2015 je k dispozici rámcový text, kde dle vyjádření obou
stran zbývá korespondenčně vyřešit několik otevřených bodů. Aktuálně se k otevřeným bodům má vyjádřit MF ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group
Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30 - 50 % pomoci představuje humanitární a potravinová
pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své
specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou
pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

Etiopie je prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce. V roce 2015 bylo dle usnesení vlády alokováno na bilaterální
projekty v Etiopii 52,5 milionů Kč, přičemž skutečně vyčerpáno bylo 60,31 mil. Kč.

Tyto prostředky směřovaly v souladu s Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopskou federativní demokratickou
republikou pro období 2011 – 2017 do sektorů vzdělávání, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, zásobování vodou
a sanitace a prevence katastrof. V rámci těchto sektorů se ČRA zaměřovala především na zvyšování kapacit učitelů
a zvýšení kvality vysokoškolského a odborného vzdělávání, podporu zdravotnických služeb, zajištění přístupu k pitné vodě
pro obyvatele malých měst, podporu zemědělských poradenských služeb a udržitelné nakládání s přírodními zdroji.
Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu
(SNNPR).

Program rozvojové spolupráce s Etiopií na roky 2012 až 2017 je k dispozici zde.

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade
a tzv. malé lokální projekty. V rámci rozvojové spolupráce jsou též Etiopii pravidelně poskytována vládní stipendia. Etiopii
je též poskytována humanitární pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

3 539 3 261 3 826 3 585 3 234
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mezi perspektivní sektory pro české investory patří:

• potravinářský průmysl (zejména výroba nealkoholických nápojů, piva, vína a destilátů, plnírny, mlýny, cukrovary,
mlékárny, jatka)

• energetika a strojírenství (malé vodní elektrárny, montáž traktorů, zemědělských strojů, nákladních automobilů a
ocelových konstrukcí)

• textilní, kožedělný a sklářský průmysl (výroba lahví)
• dřevozpracující průmysl

Obecně lze říci, že mezi nejžádanější komodity a sektory patří energetika, textilnictví, zemědělská a potravinářská
technika, stavební technika, průmysl stavebních hmot, kožedělné a obráběcí stroje, náhradní díly ke strojům a zařízením,
ventily a armatury, malá letadla, vojenská technika (lehké ruční zbraně, munice, náhradní díly pro letadla i těžkou techniku,
výcvikové trenažéry a simulátory), zdravotnická technika, sanitární a hygienické potřeby, pneumatiky, papír a
farmaceutika.

Aktuální sektorové příležitosti pro Etiopii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Ve dnech 13. - 14. července 2017 je do Addis Abeba plánována podnikatelská mise vedená ministrem zemědělství ČR.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Místní zástupce či partner je naprosto nezbytný, a to zejména v případě dodávek investičních celků, nebo účasti
v tendrech. Zastupitelský úřad může s vyhledáváním partnerů pomoci, je však možné přímo kontaktovat místní obchodní
komoru – např. pokud se týká potřeby reference na věrohodnost potenciálního partnera, ačkoli ani v tomto nelze bonitu
partnera jednoznačně ověřit.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všechny dovozy do Etiopie musí uskutečňovat výhradně etiopští občané, či v Etiopii registrované firmy s příslušnou licencí
od etiopských úřadů. Za účelem uvolnění valut pro zaplacení dovozu musí v podstatě podnik předložit etiopské bance
celkem tři cenové nabídky (nutnost výběrových řízení – tendrů), přičemž nejvýhodnější cenu nemusí vybrat, pokud podá
písemné zdůvodnění.

Výslovně je zakázán pouze dovoz narkotik a pornografie. Dovoz zbraní a munice je omezen na státní sektor
reprezentovaný ministerstvem obrany a jím licencovanými společnostmi).

Dovozní dokumenty: ověřené kopie dovozní faktury, konosamenty, Export Declaration, kontrakt, kontrola jakosti a
úplnosti zboží před expedicí.

Celní systém: Etiopie je členem World Customs Organization (WCO) a Customs Cooperation Council (CCC). Cla jsou
stanovována z hodnoty na dodací faktuře včetně dopravy, nejčastěji z hodnoty CIF.

Všechno zboží musí projít tzv. Pre-shipment Inspection (PSI) prostřednictvím Etiopského daňového a celního úřadu
(Ethiopian Revenues and Customs Authority – ERCA). Inspekce zboží by měly zajistit, že kvalita a množství zboží bude
v souladu s podmínkami uvedenými v kontraktu. Podle nařízení ústřední banky je dovozní povolení vydáno pouze
importérovi, který použije služeb státních monopolních Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise.

Etiopie patří k příjemcům výhod z iniciativy Evropské unie pro nejvíce zadlužené chudé země (HIPC) Everything but Arms,
která znamená, že dovozy EU z nejméně vyspělých zemí se realizují bez jakýchkoliv obchodních překážek (cel, kvót). Další
výhodou pro Etiopii je iniciativa USA African Growth and Opportunity Act (AGOA), která znamená zavedení bezcelního
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dovozu téměř veškerého zboží do USA ze zemí subsaharské Afriky (v současnosti se nejvíce využívá ve vývozech textilu).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínkou pro zřízení kanceláře nebo reprezentace je registrace a získání licence u Ethiopian Investment Commission.
Bližší informace.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Etiopii přetrvává tradice kvality a přijatelné ceny mnoha českých výrobků, i když v poslední době některé komodity byly
nahrazeny levnějšími (a méně kvalitními) čínskými. Je nutno zvážit možnost pravidelné účasti na každoročním veletrhu
v Addis Abebě - marketing a reklama jsou v Etiopii teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou letáčky a inzerce
v novinách, rádiu a televizi. Kvalita kampaní je různá i vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations pořádá každoročně Mezinárodní obchodní veletrh ACTIF
(Addis Chamber International Trade Fair), který se koná zpravidla v únoru (v únoru 2017 se uskutečnil již 21. ročník). Jedná
se o všeobecný veletrh, je zaměřený jak na průmysl, tak zemědělství a služby. Dále Komora pořádá rovněž mezinárodní
specializovaný zemědělský veletrh (Agrifex Ethiopia - 9. ročník proběhl v květnu 2017). Přihlášky a více podrobností na
webu www.addischamber.com.

V Addis Abeba se dále konají i odvětvové veletrhy, jako např. Addis Build, Hortiflora Ethiopia či All African Leather Fair.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Etiopii nevýznamná. Dochází k jeho častému porušování, ale lze se mu bránit registrací
výrobní značky v místních médiích.

6.6 Trh veřejných zakázek

Tendry jsou zveřejňovány v tisku, zejména v angličtině vydávaném vládním deníku The Ethiopian Herald. Často dochází k
posunu termínu uzávěrky. Výjimkou není ani opakované vypsání tendru. Některé státní firmy tendry ani veřejně nevypisují
a při menších zakázkách osloví přímo 2 - 3 předem vybrané, či dříve osvědčené firmy a z jejich nabídek si vyberou.
Soukromé firmy nemusí veřejné tendry vypisovat vůbec, pokud se nejedná o použití státních prostředků.

Zahraniční firmy, které nejsou v Etiopii etablované, nebo nemají schopného zástupce, mají při pronikání na etiopský trh
velmi ztíženou pozici. Pracuje se s bid bondy (cca 1 - 3 % hodnoty kontraktu) většinou formou bankovních garancí a s
performance bondy (cca 10 % hodnoty), což činí značné problémy, protože jde o dlouhodobě vázané peníze.

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech, např.:

• www.africagateway.info
• www.tendersinfo.com
• www.dgmarket.com
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6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Místo a způsob řešení sporu je nutno detailně dohodnout předem už v podmínkách kontraktu. Ideální je používat
pravidla dohodnutá dle mezinárodního práva.

Riziky jsou složitost procedur a regulatorního rámce (cla, daně), jazyka, obtížné navázání kontaktu s distributory,
nepružnost státního aparátu a jeho byrokratické postupy a neposlední řadě komplikovaná pozemní doprava z přístavu v
Džibuti.

V Etiopii je obvyklou platební podmínkou neodvolatelný akreditiv (L/C), potvrzený bankou vývozce a splatný ihned proti
dokumentům. Ze zákona musí být akreditiv otevřen na kontrakt přesahující 5.000 USD.

Platba předem není etiopskými orgány běžně akceptována (ani u menších dovozců). Velcí světoví dodavatelé poskytují
občas úvěry, resp. L/C s delší lhůtou splatnosti. Platební morálka zavedených etiopských dovozců (tedy i státu) je a
v minulosti byla většinou velmi dobrá.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti:

Etiopie navazuje na tradici prehistorického osídlení (pozůstatky hominida tzv. Lucy), legendární panovníky krále
Šalomouna a královnu ze Sáby a staletou křesťanskou říši. S výjimkou krátké italské okupace v letech 1936 - 1941 nikdy
nebyla kolonií. Je průkopníkem africké integrace - už svou vlajkou, zavedenou v roce 1897: panafrickou trikoloru zelená /
žlutá / červená užívají dnes mnohé státy. Etiopie je jednou z nejstarších křesťanských zemí světa (od 4. století n. l.) a ještě
za císaře Haile Selassie byla etiopská ortodoxní církev v podstatě státní církví. V posledních desetiletích se ovšem stále
více prosazuje islám. Etiopie si zakládá na své náboženské tolerantnosti, ačkoliv v posledních letech je znát tendence
radikalizace islámu a tvrdšího postoje vlády.

V Etiopii se vůbec nepoužívají adresy s názvy ulic, nebo náměstí. Nejdůležitějším a jediným relevantním údajem je číslo
poštovní schránky (P.O.Box). Za používání videokamery se na řadě turisticky zajímavých míst vybírají vysoké poplatky,
často několikrát převyšující vstupné do objektu. Fotografovat a natáčet citlivá místa není vhodné. Veřejným
shromážděním je třeba se vyhnout, může hrozit policejní zásah.

Obyvatelé Etiopie nepoužívají příjmení. Hlavním jménem je první křestní jméno. Druhé jméno v pořadí je křestním
jménem otce, dalším v pořadí je pak případně křestní jméno dědečka, ale ve společenském styku se slyší výhradně na
první, vlastní křestní jméno, kterým je nutno osobu titulovat; v případě vrcholné zdvořilosti pak přidat ato (pan), weizero
(paní), nebo weizerit (slečna).

Mezi známými je zvykem zdravit se několikanásobným symbolickým polibkem na tvář (třikrát). Dochvilnost není
etiopskou silnou stránkou a ani vyřčené slovo nemá takovou váhu, na jakou jsme zvyklí v západním světě. Přiznání vlastní
chyby je u Etiopana prakticky vyloučeno.

O cizincích bílé pleti (tzv. ferendži) se automaticky předpokládá, že mají víc peněz než místní, a jsou tudíž často terčem
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skrytého i otevřeného žebrání, nebo přímo okrádání. Vyšší ceny pro zahraniční návštěvníky jsou státem nejen tolerované,
ale dokonce leckdy (v dosud neprivatizovaných hotelových řetězcích a nově také na vnitrostátních leteckých spojích)
nařízené. Obtěžování žebráky, nebo pouličními prodavači je na denním pořádku. Žebrání je mimořádně rozšířené už
proto, že křesťanská polovina etiopského lidu ho považuje za bohulibé (sami ortodoxní kněží úspěšně žebrají o příspěvky
na provoz svého kostela i na ulicích) a příspěvky žebrákům pak mohou vést ke spasení toho, kdo obdaroval.

Kouření na veřejnosti není příliš rozšířené, protože ortodoxní kněžstvo a starší generace je považuje za těžký hřích.
Alkohol různých značek, místních i zahraničních, je hojně ke koupi, na venkově však převládají tradiční místní nápoje –
tella (slabé pivo z ječmene nebo kukuřice) a medovina zvaná tej (tedž). Ekonomický rozvoj země dokazuje i nárůst
konzumace kvalitního domácího piva. Na vzestupu je žvýkání listů khatu (čatu), lehké stimulující drogy, rozšířené hlavně
mezi muslimskou populací.

Úřední a používané jazyky:

Pracovní (de facto úřední) jazyky jsou angličtina a amharština. Každý stát federace však podle ústavy z r. 1994 může určit
svůj vlastní pracovní jazyk (oromština, tigrejština atd.).

Angličtina je široce užívaná, zejména ve styku s cizinci. Angličtina je ve škole vyučována od první třídy; od šestého ročníku
jsou všechny předměty vyučovány v angličtině, což ale není nutně zárukou kvalitní znalosti.

Státní svátky:

• 7. leden Genna - ortodoxní Vánoce
• 19. leden Timkat - křest Ježíše Krista
• 2. březen Adwa Day - vítězství nad Italy u Adwy (1896)
• 8. březen Mezinárodní den žen
• 1. květen Svátek práce
• 5. květen Den vítězství nad italským fašismem (1941)
• 28. květen Státní svátek pád vojenského režimu DERG (1991)
• 11. září Etiopský Nový rok
• 27. září Meskel - nalezení Pravého kříže

Dále se slaví pohyblivé svátky:

• duben Seklet - ortodoxní Velikonoce – Velký pátek
• duben Fasika - Boží Hod velikonoční, následující neděle
• říjen Id-el-Fitr - konec ramadánu
• Id-al-Adha - ukončení pouti do Mekky
• Mawlid - narození proroka Mohammeda

Kalendář:

Etiopie souběžně s naším kalendářem stále používá i kalendář vlastní, v textech značený jako Ethiopian Calendar (E.C.).
Etiopský rok se dělí na dvanáct měsíců o třiceti dnech plus 13. měsíc o pěti (šesti) dnech. Ve srovnání s gregoriánským
kalendářem je zpožděn o cca 7 let a 8 měsíců. Kalendářní rok (Calendar Year) v Etiopii tudíž probíhá od 11. září do 10. září
(našeho kalendáře).

Čas: GMT + 3 hodiny (vůči ČR je letní čas + 1 hodina, zimní čas + 2 hodiny)
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V zemi běžně užívaný etiopský čas je posunut o 6 hodin a počítá se od východu do západu slunce a opačně (během roku
se odchyluje jen minimálně od 6:00 - 6:30 ráno a večer) a je proto tedy pouze 12-ti hodinový (například 03:00 hod. v
Etiopii znamená podle kontextu buď 09:00 hod., nebo 21:00 hod., nebo opravdu 15:00 hod.). Při domluvě o schůzce je
tedy nutné se ujistit, že je míněn cizinecký čas.

Obvyklá pracovní doba:

• státní úřady: pondělí / pátek 8:30 - 12:00, 13:30 - 17:30
• banky: pondělí / pátek 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00; sobota 8:00 - 11:00
• obchody: pondělí / sobota 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 (některé mají otevřeno i déle a v neděli)

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízové povinnosti jsou zbaveni pouze občané Džibuti a Keni. Pro ostatní vydávají víza zastupitelské úřady a konzuláty
Etiopie v zahraničí. Pro ČR je příslušné etiopské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Boothstrasse 20a, D-12207 Berlin
tel.: +49 30 77 20 600
fax: +49 30 77 20 624
e-mail: emb.ethiopia@t-online.de
web: http://aethiopien-botschaft.de/

Vydávají se víza turistická (jednorázová) a obchodní (jednorázová, nebo pro více vstupů) na dobu 30 dnů s možností
prodloužení na 90 dnů. Vízum lze prodloužit podáním žádosti na imigračním úřadě v Addis Abebě. Stejně tak je třeba
postupovat před odletem v případě překročení doby pobytu nad dobu platnosti víza (za což je ovšem vysoká pokuta).

Ačkoliv byla ČR zahrnuta do seznamu zemí, kterým jsou vydávána vstupní turistická víza při příletu do Etiopie, doporučuje
se zajistit si vízum předem na příslušném velvyslanectví Etiopie (zejména v případě obchodních cest). Tato vízová služba
je také omezena pouze na mezinárodní letiště Bole v Addis Abebě, je proto nutné si uvědomit, že možnost udělení víza
po příletu na letišti v Addis Abebě neznamená automaticky možnost získání víza na některém ze silničních hraničních
přechodů. Také nelze vízum na letišti získat za jiným účelem, než je turistika.

Požadované doklady:
Cestovní pas platný ještě 6 měsíců po platnosti víza, vyplněný dotazník, fotografie, mezinárodní očkovací průkaz s
potvrzeným očkováním proti žluté zimnici, zpáteční letenka a důkaz solventnosti. Pro vydání obchodního víza se rovněž
vyžaduje dopis od zvoucí organizace. Aktuálně požadované doklady se doporučuje vždy ověřit na příslušném etiopském
zastupitelském úřadu. (Viz také aethiopien-botschaft.de)

Návštěvníci Etiopie mají ze zákona povinnost deklarovat veškerou dováženou měnu (množství není omezeno) v
devizovém prohlášení (Currency Declaration Form). Vzhledem k tomu, že je omezen vývoz valut (max. USD 3.000 na
osobu) je vhodné toto devizové prohlášení v případě dovozu většího množství valut vyplnit a vyvarovat se tak potíží při
jejich zpětném vývozu. Vývoz místní měny nad ETB 200 není povolen.

Oproti jiným africkým zemím je Etiopie relativně bezpečná - s výjimkou příhraničí mezi Etiopií a Eritreou (Ogaden) celé
súdánské pohraničí a Gambella, oblast mezi Harar - Kebri Dehar a příhraničí s Keňou.
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Kapesní krádeže a pouliční loupeže nejsou vyloučeny (proslulé jsou addisabebské centrum, nebo tržiště Merkato), je však
možné jim předejít nezbytnou opatrností. Informace o aktuální bezpečnostní situaci v zemi jsou na webových stránkách
MZV ČR, nebo přímo na webových stránkách velvyslanectví ČR v Addis Abebě. Vzhledem k aktivní účasti Etiopie v mírové
misi v Somálsku byl vyhlášen dlouhodobě vyšší stav pohotovosti kvůli možnosti útoků Al Shabab.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Na základě pracovního povolení vydaném Ethiopian Investment Commission (EIC) se uděluje povolení k pobytu.
Procedury jsou administrativně velmi náročné. Situaci neusnadňuje ani všeobecně rozšířené přesvědčení o dostatku
domácích pracovních sil. Rychle rostoucí počet obyvatel generuje velké množství pracovních sil, ovšem bez potřebné
kvalifikace. Vedoucí místa mohou být obsazena cizinci bez omezení, jiná pouze po povolení EIC (pokud není k dispozici
místní síla). Náklady na místní pracovní sílu jsou nízké i ve srovnání s jinými africkými zeměmi.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování proti žluté zimnici je v případě příletu ze země s jejím potenciálním výskytem povinné a je při vstupu do
Etiopie kontrolováno. Doporučuje se také očkování proti meningokokové meningitidě, tetanu, obrně, žloutence typu A a
při delším pobytu i B.

Pro konkrétní informace lze kontaktovat Kliniku geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Malaričtí komáři se vyskytují hlavně kolem řek a jezer v oblastech do 2 tis. metrů nad mořem; doporučují se proto
antimalarika. Pro pobyt jen v Addis Abebě nejsou nutná. S vodou souvisí i nebezpečí bilhariózy (koupání v přírodních
vodách). Vysoké je riziko HIV/AIDS a pohlavních chorob. Pro pití je doporučena výhradně balená voda. Ovoce a zeleninu
je nutno pečlivě umývat nebo loupat.

Mnohé zavedené mezinárodní léky jsou v Etiopii dostupné, ale vzhledem k různým obchodním názvům je nutné znát
jejich složení. Za lékařské ošetření na soukromých klinikách i ve státních nemocnicích se vyžaduje platba v hotovosti. Při
vážnějších obtížích se doporučuje odlet ze země. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika.

Při zdravotních potížích je možné navštívit Korean Hospital in Addis Ababa nebo Dejazmach Balcha Memorial Hospital,
zřízenou Russian Red Cross Society.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Etiopie

30/32 http://www.businessinfo.cz/etiopie © Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

http://www.mzv.cz
http://www.mzv.cz
http://www.mzv.cz/addisababa
http://www.mzv.cz/addisababa
http://www.mzv.cz/addisababa
http://www.mzv.cz/addisababa
http://www.mzv.cz/addisababa
http://www.investethiopia.gov.et/
http://www.investethiopia.gov.et/
http://www.investethiopia.gov.et/
http://www.lekari-online.cz/lekari/fn-kralovske-vinohrady-klinika-geograficke-mediciny
http://www.lekari-online.cz/lekari/fn-kralovske-vinohrady-klinika-geograficke-mediciny
http://www.lekari-online.cz/lekari/fn-kralovske-vinohrady-klinika-geograficke-mediciny
http://www.lekari-online.cz/lekari/fn-kralovske-vinohrady-klinika-geograficke-mediciny
http://www.businessinfo.cz/etiopie


7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P. O. BOX 3108
Tel.: +251 11 551 6382
Fax: +251 11 551 3471
E-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Poliltických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou v Etiopii zastoupeny.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: 991, 011 1572121
• Vybrané nemocnice: Red Cross, tísňové: 907, 011 1111882
• Myungsung (korejská): 011 6292963, 011 6294602 (tísňové)
• Dejazmach Balcha Hospital (ruská): 011 551 32 05
• St. Gabriel: 011 6613622
• Hayat: 011 6624488
• Hasiči: tísňové volání: 912

Letecké společnosti:
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• Ethiopian Airlines: 011 6616666
• Lufthansa: 011 5515666
• Turkish Airlines: 011 6627781/82/83/84
• Emirates: 011 518 1818, 011 665 0434
• Kenya Airwas: 011 551 3018, 011 552 5548

Obecně lze však konstatovat, že telefonní spojení (včetně tísňových linek), je často nespolehlivé, přetížené, problémy se
mohou vyskytnout i s komunikací v angličtině.

7.4 Internetové informační zdroje

• www.mfa.gov Ministerstvo zahraničních věcí
• www.nbe.gov.et National Bank of Ethiopia
• www.investethiopia.gov.et Etiopská investiční agentura
• www.eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm Delegace EK v Etiopii
• www.ethionet.et Ethiopian Telecom
• www.addischamber.com Addisabebská obchodní komora
• www.ethiopianchamber.com Etiopská obchodní komora a sektorové asociace
• www.ethiomarket.com Ethiomarket business portál (obchod, kontakty, tendry)
• www.2merkato.com 2mercato business portál (obchod, kontakty, tendry)
• www.ethiopianbusinesscatalog.com obchodní adresář
• www.bankofabyssinia.com Bank of Abyssinia
• www.combanketh.et Commercial Bank of Ethiopia
• www.ethiopianairlines.com/en/default.aspx Ethiopian Airlines
• www.csa.gov.et Central Statistical Agency
• http://addisfortune.net Addis Fortune (týdeník)
• www.capitalethiopia.com Capital (týdeník)
• www.addisallaround.com portál o Addis Abeba
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