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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
V říjnu a listopadu 2016 se uskutečnily první parlamentní volby od roku 1984 a dne 27. 12.016 byl ustaven 10. somálský
parlament skládející se ze Senátu (54 křesel) a Sněmovny lidu (275 křesel).

Prezidentské volby proběhly 8. 2. 2017, zúčastnilo se jich 21 kandidátů. 9. prezidentem byl zvolen bývalý předseda vlády
Mohamed Abdullahi Ahmed Farmaajo. Plány na přímou volbu nemohly být realizovány z důvodu bezpečnostní
nestability/v podstatě pokračující občanské války. Volbu provedlo 328 členů dvoukomorového somálského parlamentu.
Souběžně probíhal proces federalizace Somálska a jeho stabilizace – tedy posilování jeho institucí a bezpečnostní
architektury.

Na konci roku 2018 se Somálsko nacházelo v relativně lepší společensko-politické a bezpečnostní situaci než o rok dříve. I
přes řadu politických šarvátek na státní a federální úrovni, kontroverzní volby v South West State a těžkosti v přejímání
zodpovědnosti za vlastní bezpečnost existuje prostor pro mírný optimismus.

Federální vláda v Mogadišu se stala jedním z partnerů regionálního dialogu a ekonomické spolupráce. Somálsko se
spoléhalo a bude spoléhat na politickou podporu etiopského premiéra Abiyho a eritrejského prezidenta Afwerkiho,
zatímco masivní finanční pomoc ochotně přijímá ze zemí Zálivu. Se smířením mezi Etiopii a Eritreou skončil i proxy
konflikt mezi těmito zeměmi v Somálsku.

V prosinci 2018 proběhly regionální prezidentské volby v South West State. Vyhrál v nich kandidát nakloněný federální
vládě, bývalý ministr energetiky, Abdiazid Hassan Mohamed „Lafta Gareen“. Křeslo získal již v prvním kole volby s
pohodlnými 101 ze 147 hlasy. Samotný volební den probíhal k překvapení všech poměrně poklidně, kvůli bezpečnosti
bylo nasazeno masivní množství vojáků AMISOM i národní armády. Poklidný průběh volebního dne tak ostře kontrastoval
s kontroverzní a místy násilnou volební kampaní. Krátce před volbami došlo k zatčení bývalého velitele hnutí al-Šabáb
Mukhtara Robowa a vláda mu zakázala kandidovat. Tato situace vedla k řadě krvavých demonstrací s obětmi na životech.

Na začátku roku 2019 proběhlo druhé kolo regionálních volem ve státu Puntland. Said Abdullahi Deni, bývalý federální
ministr plánování, získal 35 z 66 hlasů puntlandských zákonodárců. Jeho prioritou je ve spolupráci se Spojenými státy boj
proti al-Šabábu, korupci a nezaměstnanosti. Na regionální volby se připravuje i stát Jubaland. Očekává se, že volby v
květnu 2019 zažehnou mnoho plamenů mezi federální a regionální vládou. Otevřené nepřátelství mezi stávajícím
jubalandským prezidentem Madobem a federálním prezidentem Farmajem může vyprovokovat střety na klanové úrovni.

I přes dílčí zlepšení somálská federální armáda stále není připravena převzít zodpovědnost za bezpečnost v zemi.
Federální vláda se bude muset zaměřit na reformu bezpečnostního sektoru a zahájit přípravy na všeobecné volby v roce
2020. Rozmíšky znepřátelených klanů se dlouhodobě zrcadlí v rozhádaném a nepříliš funkčním parlamentu, který se v
roce 2018 zaměřoval spíše na politické vydírání vlády než na substantivní legislativní otázky.

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)
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1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

Somálská demokratická republika
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya (somálsky)
Al–Džumhúríja ad–Dímúkratíja as–Somálíja (arabsky)

Složení vlády:

Předseda vlády - Hassan Ali Khayre

Místopředseda vlády - Mahdi Ahmed Khadar

Ministr zahraničních věcí - Ahmed Ise Awad

Ministr vnitra a federálních záležitostí - Abdi Mohamed Sabriye

Ministr financí - Abdirahman Duale Beyle

Ministr obrany - Hasan Ali Mohamed

Ministr školství - Abdirahman Dahir Osman

Ministr záležitostí ústavy - Abdirahman Hoosh Jibril

Ministryně humanitárního a krizového řízení - Hamza Said Hamza

Ministr plánování a hospodářské podpory - Jamal Mohamed Hassan

Ministryně přístavů a námořní dopravy - Maryan Aweys

Ministr letecké dopravy a letectví - Mohamed Abdullahi Salad

Ministr pošt a telekomunikací - Abdi Anshur Hassan

Ministr hospodářského zvířectva a pastvin - Sheikh Nur Mohamed Hassan

Ministryně obchodu a průmyslu – Mohamed Abdi Hayr

Ministr veřejných prací a obnovy - Abbas Abdullahi Sheikh Siraji
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Ministr náboženských záležitostí - Iimaam Abdullahi Ali

Ministryně pro ženy a lidská práva - Deeqa Yasin Hajji Yusuf

Ministr národní bezpečnosti - Mohamed Abukar Islow Dualle

Ministr zemědělství - Said Hussein Iid

Ministr zdravotnictví a sociální péče - Fowsiya Abiikar Nur

Ministr rybolovu a mořských zdrojů - Abdirahman Mohamed Abdi Hashi

Ministryně mládeže a sportu - Khadijo Mohamed Diriye

Ministr informatiky - Dahir Ali Mohamed

Ministryně spravedlnosti - Hassan Hussein Hajji

Ministr práce - Salah Ahmed Jama

Ministr energetiky a vody - Abdulaziz Abdullahi Mohamed

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

• Počet obyvatel: 11,26 mil. - odhad dle CIA k červenci 2018); jiný dostupný údaj poskytuje World population review:
15,57 mil. k únoru 2019

• Průměrný roční přírůstek: 2,08 % (odhad CIA za rok 2018)
• Demografické složení: 50,2 % ženy, 49,8 % muži
• Národnostní složení: Somálci 85 % (Daarood, Hawiye, Dir, Isaaq, Murile, Garre, Shiikhaal, Madhibaan, Yibro iyo Ciise

Jabuuti); Bantu a další (včetně 30 000 Arabů) 15 %
• Náboženské složení: islám (99,8 %), křesťanství (0,1 %)

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.

Dostupné údaje Světové banky, EIU, CIA k 5. 6. 2019 jsou za rok 2017

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):
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2013 2014 2015 2016 2017

521 537 549 576 454

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

2013 2014 2015 2016 2017

5 350 5 650 5 930 6 200 6 500

Míra inflace: 2017: 1, 5 %
Míra nezaměstnanosti: 2017

SB odhaduje pro rok 2017 60 %

Rozsah chudoby, 2017: % populace žijící za méně než 1,9 USD/den

51, 5 %

Očekávaný vývoj v teritoriu:

V Somálsku došlo po vypuknutí občanského konfliktu v r. 1991 ke zhroucení veškerých státních institucí. Až v r. 2009
tehdejší přechodná vláda obnovila např. činnost Centrální banky Somálska, která aktuálně slouží jako fiskální a finanční
prostředník pro Federální vládu Somálska, zřízenou v r. 2012.

Vláda somálského regionu Somaliland se snaží a bude snažit o mezinárodní uznání coby nezávislý stát, ale dle
mezinárodních analytiků není předpoklad, že by k tomu mohlo v dohledné době dojít.

Somálská ekonomika je ve své podstatě ekonomikou stínovou, která je založena na chovu dobytka, peněžních poukazech
a telekomunikacích. Nomádi a pastýři tvoří hlavní skupinu obyvatelstva země. Rozvoji somálského hospodářství brání
neúnosná bezpečnostní situace, nedostatečná infrastruktura i omezené finanční zdroje. Závislost na jediné komoditě
exportu zvyšuje zranitelnost země vůči vnějším podmínkám. Možnosti federální vlády získat prostředky na realizaci
rozvojových programů za účelem hospodářské obnovy země jsou omezené na příjmy z přístavu, letiště a hotelů v
Mogadishu, příjmy od telekomunikačních a elektrotechnických společností a příjmy z peněžních převodů.

Veškerá ekonomická data jsou založena na odhadech. V přepočtu na obyvatele je Somálsko celosvětově pátou nejchudší
zemí (po Malawi, Burundi, Středoafrické republice a Nigeru). V případě Somálska je ovšem příjem na obyvatele o cca 20 -
40 % vyšší, než HDP na obyvatele, kdy rozdíl tvoří poukazy somálské diaspory ze zahraničí. Tyto poukazy, jejichž výše se
odhaduje na 1,2 - 2 mld. USD, jsou pro somálskou ekonomiku naprosto zásadní: jejich prostřednictvím je financována jak
přímá spotřeba, včetně výdajů na vzdělání a zdravotnictví, tak investice, směřující aktuálně zejména do výstavby obydlí.
Dalším důležitým zdrojem je rozvojová a humanitární pomoc donorů, která v r. 2015 představovala cca 1,25 mld. USD.

V budoucnu by mohl vzrůst i význam pěstování obilnin a rybolov. Je rovněž pravděpodobné, že země disponuje dosud
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neobjevenými ložisky ropa a plynu.

Dle EIU (červen 2019) bude pomalu pkračovat ekonomické zotavování země, a to zejména formou expanze
telekomunikací, stavebnictví a sektoru služeb. Tento růst by měl v roce 2020 dosáhnout úrovně cca 3, 5 %. EIU
předpokládá, že zejména díky investicím a peněžním dotacím Somálských podnikatelů žijících v zahraničí se ekonomické
aktivity po desetiletích stagnace pozvolna přesunou i do dalších hospodářských sektorů. Ekonomické zotavování země
bude nicméně zdržováno špatnou bezpečnostní situací v zemi, nesourodým legislativním rámcem, potížemi firem při
získávání úvěrů a ubohým stavem státní infrastruktury.

Monetární politika Centrální somálské banky se bude soustředit na znovuzískání monetární kontroly, protože většina
transakcí je realizována v USD.

Očekává se zvýšení efektivity fiskální politiky - vláda zavádí základní struktury ní vežřejných financí. Pro rok 2019
předpoklad získání státních příjmů ve výši ca 340 milionů USD.

Zahraniční obchod země zaznamenal v posledních letech významný růst. Hlavní položky dovozu představují cukr, rýže,
pšeničná mouka, jedlý palmový olej a gumová obuv. Ve vývozu převažují "nespecifikované", ovce a kozy, hovězí dobytek,
oleje, pryskyřice.. Hlavními partnery ve vývozu jsou SAE, Jemen, Saudská Arábie a Oman; zdrojem dovozů 2016 jsou Indie,
SAE, Omán, Čína, Turecko.

Silný ekonomický potenciál Somalilandu bude nadále (2018/20189) nevyužit v důsledku neshody ve věci suverenity
tohoto regionu. Hlavním střednědobým hospodářským růstovým katalyzátorem by zde měl být rozvoj přístavu Berbera
dubajskou splečností DP World a také plán SAE na vástavbu vojenské základny v přístavu. Nicméně v s ohledem na
nesouhlas centrální vlády v Mogadišu a finanční problematičnost investování v "nesuverénní zemí" se při realizaci těchto
investic předpokládají problémy a průtahy. Ve srovnání se zbytkem Somálska i oblasti Afrického rohu je však hospodářství
Somalilandu lépe diversifikováno a má slibně se rozvíjející sektor služeb. Somaliland zápasí s periodicky se objevujícím
nedostatkem paliv - který také odráží problematičnost oficiálního statutu.

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

Příjmy a výdaje: ze státních rozpočtů Somálska (mil. USD, dle SB):

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 145,3 199,0 246,3 260,5 297,1
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domácí příjmy 84,3 113,9 139,2 180,7 172,5

příjmy z daní 73,8 85,7 107,8 154,9 127,9

nedaňové příjmy 10,5 28,1 31,5 25,8 44,7

dary donorů 61,0 85,2 107,1 79,9 124,6

Výdaje 151,1 199,0 246,3 262,7 297,1

Opakované výdaje 150,9 184,5 223,2 253,5

mzdy
zaměstnanců

77,2 79,1 94,9 123,1 145

nákup zboží a
služeb

57,6 75,8 77,7 67,9 76,4

granty 10,1 15,2 16,1 19,9 32,9

nepředvídané
výdaje

3,8 2,7 2,4 2,1 4,4

nedoplatky 2,2 11,7 32,0 40,5

Kapitálové výdaje 0,2 14,5 23,1 9,2 26,0

Bilance - 5,8 0.0 0.0 -2,1 0,0

14. 10. 2018 podepsalo Somálsko a EU dohodu o podpoře somálského rozpočtu ve výši 100 milonů EUR v průběhu 2, 5
let

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Obchodní bilance a zahraniční dluh: miliony USD, poslední dostupné údaje k červnu 2019 jsou za rok 2017

2012 2013 2014 2015 2016 207
vývozy zbož
FOB

464,8 641,9 607,8 684 649,7 450,4

dovozy zboží
FOB

1621,6 1827,3 2 030,6 2 149,4 2 391,2 2849,0

celkový
zahraniční dluh

3 054,7 3 055,5 2 953,2 2 891,7 2 649,2 2958,0

• Devizové rezervy: 30,45 milionů USD (poslední dostupný údaj je od CIA z roku 2014, v současnosti nejsou ve
statistikách uváděny)

• Veřejný dluh vůči HDP: n/a
• Zahraniční zadluženost v %HDP (dle SB)
2013 2014 2015 2016 2017
2062,02 56,83 52,98 46,26 40,3

• Celková zahraniční zadluženost v mil USD (dle EIU)
2013 2014 2015 2016 2017
3 070 2 961 2 894 2 865 2 958

Při jednáních na okraji 32. Sunmmitu AU v Addis Abebě dne 16. 2. 2019 požádal somálský ministr financí mezinárodní
komunitu o prominutí zahraničního dluhu, který měl k uvedenému datu činit 4, 7 mld USD.

• Dluhová služba:

V roce 1986 činila 65,7 %

Od roku 2014 do současnosti: 0 %

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka, The Somali Central bank:

Po svém kolapsu na počátku občanské války r. 1991se pokouší o obnovení svých aktivit. Aktuálně funguje jako fiskální a
finanční činitel vlády a s pomocí Světové banky zavádí nutná technická řešení. Současnou prioritou SCB je udržet
monetární kontrolu, jelikož většina hotovostních transakcí je prováděna v USD (= aktuálně de facto somálská měna), nebo
v padělcích Somálského šilinku. Byla vypracována road map pro měnovou reformu, která zahrnuje frontální útok na
padělky šilinků a a tisk nových bankovek. Již byla vydány nové bankovky v hodnotě 1000 šilinků, ale obchodníci v
některých regionech je odmítají akceptovat.

V hlavním městě funguje několik soukromých bank, jejich působnost však nepřesahuje jeho rámec. V celém Somálsku
úspěšně působí bankovní servis a systém zasílání peněz zvaný Dahabshiil.
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Další "centrální banky" jsou v Somalilandu a Puntlandu. Nutnost definovat jejich územní zodpovědnosti a vztah vůči SCB
začíná být velmi urgentní.

1.7 Daňový systém

Daň z obratu: 10 %

Daň z příjmu právnických osob (corporate tax): 35 %

Daňový systém je na "Doing Business" hodnocen 190. místem ze 190 (pro srovnání ČR je na 53. místě).
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

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 (FOB, miliony USD, dle EIU): - poslední dostupné informace jsou za rok 2017

2013 2014 2015 2016 2017

vývoz 641,9 607,8 684,0 649,7 450,4

dovoz 1 827,3 2 030,6 2 149,4 2 391,2 2 849,0

saldo - 1 185,4 - 1422,8 - 1465,4 - 1 741,5 - 2 398,6

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Poslední spolehlivé informace jsou k roku 2017

Vývoz, miliony USD (EIU)

2017 %
1 SAE 201 31
2 Jemen 120 18,5
3 Omán 104 16,1
4 Saúdská Arábie 33 5

Dovoz, miliony USD (EIU)
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2016 2017 %
1 SAE 532 Džibutsko 420 17,6
2 Čína 391 Čína 414 17,3
3 Omán 175 Omán 251 10,5
4 Turecko 115 Keňa 246 10,3
5 Indie 50

2.3 Komoditní struktura

Vývoz, 2016; dle OEC (Observatory of Economic Complexity; https://atlasmedia.mit.edu

dle tohoto zdroje je vývoz 1,16 mld USD

položka miliony USD % z celu
1 nespecifikováno 282 49
2 ovce a kozy 99 17
3 zlato 54,3 9,4
4 hovězí dobytek 42,8 7,4
5 olejnatá semena 24,7 2,8

Dovoz, 2016; dle OEC (observatorry of Economic Complexity; https://atlasmedia.mit.edu)

dle tohoto zdroje je dovoz 4,49 mld USD

položka miliony USD % z celku
1 surový cukr 310 14
2 rýže 128 5,7
3 gumová obuv 97,6 4,3
4 palmový olej 89,5 4
5 pšeničná mouka 87,4 3,9

Komodity dovozu 2017 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz 198 milionů USD dovoz 2 230 milionů USD

pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %

1. ovce a kozy 87,9 44,4 1. surový cukr 263 11,8

2. hovězí
dobytek

43,8 22,1 2. rýže 165 7,4

3. "insect resin" 25,1 13,9 3. jedlé
přípravky

67,2 3,0

4. měkkýši 16,7 8,4 4. výrobky ze
zeleniny

46,3 2,1

5. mražené 5,4 2,7 5. rolovaný 40,0 1,8
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ryby tabák

(Pozn.: komoditní údaje EIU k červnu 2019 jsou za rok 1990)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi zóny volného obchodu nejsou.

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

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB; 2016: www.somaliampf.org): https://data.worldbank.org/indicator

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

102,0 107,3 446,0 434,0 516,0 756,0 384,0

Zásadní investice byla ze strany francouzské firmy Total do výzkumu potenciálních ropných nalezišť.

Přímé zahraniční investice (% HDP, dle zprávy MMF)

2015 odhad 2016 odhad 2017 odhad 2018 projekce 2019 projekce 2020 projekce
4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 5,6

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

Institucionální omezení pro vstup zahraničního kapitálu nejsou. Snahou vlády bude vytvořit podmínky pro přilákání
zahraničních investorů.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Somálsko

12/24 http://www.businessinfo.cz/somalsko © Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

https://data.worldbank.org/indicator
http://www.businessinfo.cz/somalsko


3. Vztahy země s EU
Evropská unie patří mezi dominantní hráče v podpoře politického procesu, stabilizaci, rozvoji infrastruktury, humanitární
asistenci a zajištění bezpečnosti v Somálsku. S alokovanými 3,4 mld. EUR pro roky 2015-2020 představuje největšího
globálního donora v zemi. Celá polovina je vynaložena na bezpečnost, zajištění míru a stability, včetně postupného
předávání zodpovědnosti za bezpečí somálským federálním ozbrojeným silám. EU koncentruje v zemi úsilí na to, aby v
roce 2020 mohly proběhnout všeobecné volby. V roce 2018 byl v Mogadišu otevřen EU Compound, v němž sídlí Delegace
Evropské unie.

Navzdory masivní rozvojové a bezpečnostní podpoře obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Somálskem zaostávají za
potenciálem. Mezi hlavní formální i neformální obchodní partnery Somálska se řadí země Zálivu, Jemen a Turecko.

Evropská unie je jedním z hlavních donorů ve financování mise AMISOM (African Union Mission to Somalia). Její mandát
byl v červenci 2018 prodloužen do 31. května 2019. EUTM-Somalia se podílí na výcviku a poradenství členů somálských
ozbrojených sil. Její mandát, který původně skončil 31. prosince 2018, byl prodloužen do 31. prosince 2020 s rozpočtem
necelých 23 mil. EUR. EUNAVFOR - Operace ATALANTA hraje klíčovou roli v boji proti modernímu pirátství u somálských
břehů, zatímco EUCAP Somalia se zaměřuje na budování kapacit námořní bezpečnosti v Rohu Afriky.

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 příslušnou Delegaci EU v Nairobi:
EU Delegation to Somalia
P.O.Box 30475 - 00100
Nairobi, Kenya
tel.: + 254 020 271 2380 / 3250
fax: + 254 020 271 0997
e-mail: delegation-somalia@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Eurostat obraty EU se Somálskem neuvádí.

DEU na svých stránkách (https://eeas.europa.eu/delegations/somalia/1764/somalia-and-eu_en) informuje: "EU nemá se
Somálskem mnoho přímých, nebo formálních obchodních vztahů. Hlavními obchodními oartnery země jsou Jemen a
semě Zálivu."Somálský program obnovy a rozvoje" je zaměřen na růst zahraničního obchodu prostřednictvím podpory
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zpracovatelských průmyslů založených na produkci skotu a ryb a také prostřednictvím podpory malých výrob například
produkce medu."

S cílem pomoci Somálsku posunout jeho obchodní horizont je rozvíjen "Národní indikativní program" EU. Tento program
je zaměřen zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu a rybolov. Mimoto podporuje soukromý sektor.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je hlavním rozvojovým partnerem Somálska. Národní indikativní program (NIP) 2014 - 2020 na Somálsko alokuje
286 milionů EUR. Program byl vytvořen dle priorit tzv. "Somali Compact".

Fondy z NIP jsou rozděleny:

Budování státu a míru - 100 milionů EUR

Potravinová bezpečnost a pomoc - 86 milionů EUR

Vzdělávání - 60 milionů EUR

Opatření ve prospěch civilní společnosti - 14 milionů EUR

podpůrná opatření - 26 milionů EUR
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 navštívila město Hargeisu (somálský region Somaliland) multioborová podnikatelská mise
vedená náměstkem MPaO ČR. Proběhlo společné obchodní fórum a bilaterální jefnání firem, která zorganizovala
Somalilandská obchodní, průmyslová a zemědělská komora.

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):

2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 798 196 166 25 169

dovoz 355 122 222 204 157

bilance 443 74 - 56 - 189 12

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2018, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 847330 Části strojů na zpracování
dat

53

2. 850940 Mlýnky, lisy, mixéry - na
oivoce, zeleninu

21

3. 851770 Části strojů na
přijímmání/vysílání hlasu,
dat

15

4. 851712 Přístroje telefonní pro
celulární aj. bezdrátové sítě

11
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5. 851762 Zařízení pro příjem,
konverzi, vysílání, regeneraci
hlasu, dat

9

6. 851671 Přístroje k přípravě kávy,
čaje - elektrotepelné

4

Celkem vývoz ČR do
Somálska 2018

169

Hlavní položky českého dovozu (r. 2018, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 711890 Mince ostatní 66

2. 711810 Mince ne zlaté, ne platidlo
zákonné

36

3. 841810 Zařízení chladící, mrazící,
kombinované

23

4. 780200 Odpad, šrot olověný 12

5. 830170 Klíče z kovů obecných 5

6. 330190 Koncentr. silic, výr. vedlejší
terpentýnové destiláty

3

7. 130190 Šelak, klovatiny, pryskyřice,
balzámy ostatní přírodní

1

8. 080910 Meruňky čerstvé 0
9. 130190 Šelak, klovatiny, pryskyřice,

baluámy ostatní přírodní
1

Celkem dovoz ČR ze
Somálska 2018

157

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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Mezi ČR a Somálskem nedochází v oblasti služeb k žádné výměně.

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

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl v regionu Somalilandu v oblasti Sanaag v rámci České rozvojové spolupráce (ČRS) realizován tzv. malý
lokální projekt (MLP). Český příspěvek činil cca 20 000 USD. Cílem projektu bylo přispět krozvoji vzdělávací infrastruktury v
regionu a byla postavena dvoutřídka s kanceláří a skladem, současně byla zřízena vzdělávací komise.

Také v roce 2019 bude v oblasti Sanaag realizován MLP ve výši cca 20 000 USD. Cílem projektu je přispět krozvoji
zdravotnické infrastruktury v regionu. Konkrétně bude postaveno a vybaveno zdravotnického centrum.

EU a členské státy alokovaly na projekty v Somálsku od r. 2015 do r. 2020 3,4 mld. EUR, což z nich činí největšího donora.
Více než polovina směřuje na rozvojovu pomoc, podporu bezpečnosti, máru a rozvoje vzědělávání a ekonomiky.

Dalším významným donorem jsou USA.

V Somálsku se mimo EU a ČS EU (v Somalilandu) rozvojově výrazněji angažuje Turecko. Jeho pomoc je realizována zejména
státní agenturou TIKA, ale in nevládními tureckými organizacemi. Turecko se začalo výrazněji projevovat v době hladomoru
v 90. letech a silně se zapojilo po roce 2011. Naopak Somálsko napomohlo Turecku v ekonomickém přístupu do oblasti
Afrického rohu a Východní Afriky. Z turecké strany jsou za pomocí kromě humanitárních a rozvojových aspektů ekonomické
a politické cíle ("neootomanistická koncepce" - Turecko se odvolává na sdílení náboženských a kulturních hodnot). Turecká
pomoc je často rozpočtového charakteru a v civilní oblasti se soustředí na infrastrukturní pomoc a zemědělské projekty.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj ke 4. 6. 2019 je za rok
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2017):

2012 2013 2014 2015 2016 2017

998,6 1 054 1 109 1 254 1 169 1 760
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

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

Vzhledem k nestabilní situaci není země perspektivní s výjimkou realizace rozvojových projektů financovaných
mezinárodními institucemi (těžební průmysl, zemědělské technologie, energetika, spoje a infrastruktura).

Potenciál je ve větší míře ve stabilním Somalilandu: energetika, zpracování masa, ryb, zemědělské technologie,
technologie na zpracování zemědělských výrobků, výstavba a renovace letišť, dodávky malých letadel.

Aktuální sektorové příležitosti pro Somálsko

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

5.2 Kalendář akcí

• 9. 12. 2018, Hargeisa, Somaliland International Trade Fair, kontakt: www.somalilandchamber.com
• 20. - 25. 7. 2019, Hargeisa International Book Fair
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

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

Vzhledem k situaci v zemi je nutno využívat seriózní doporučené zástupce. Kontakt na obchodní komoru v somalilandské
Hargeise: www.somalilandchamber.com. Exporty do Somálska jsou často realizovány nepřímo s využitím reexportérů v
Dubaji.

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

Centrální systém se za desetiletí občanské války zhroutil a dovozní podmínky nelze celoplošně jednoznačně specifikovat.
Předpokládají se nicméně běžně užívané dokumenty. Ochrana domácího trhu není centrálně zavedena.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Postup dle webu na Doing Business/Somalia:

1. Registrace jména nové společnosti u veřejného notáře.
2. Ověření jedinečnosti jména na seznamu Ministerstva obchodu a průmyslu Somálska
3. Veřejný notář ověří zakladatelskou smlouvu a stanovy společnosti (musejí obsahovat informace o podílnících a ke

každému 2 fotografie, jejich podíly, název a logo společnosti, fyzické adresy, kopie pasů), poplatek je obyčejně 100 USD
4. Získání licence - není stanoven pevný poplatek; certifikát vydává příslušná municipalita a musí být veřejně vyvěšen
5. Získání obchodní registrace na Ministerstvu obchodu a průmyslu, Dept. of Business Registration
6. Otevření bankovního účtu (v Mogadishu: International Bank of Somalia, Dahsal Bank, Premia Bank)
7. Pořízení razítka společnosti

Právní ochrana je velice nízká.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Je doporučováno využívat osobních kontaktů spolehlivého zástupce - partnera.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle Doing Business/Somalia je ochrana duševního vkastnictví velice nízká.

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Rizika jsou dána celkovou situací v zemi. Somálsko je dle klasifikace OECD (a potažmo EGAPu) hodnoceno jako
nepojistitelné. Využíván je barterový obchod, v ostatních případech se doporučuje užívat neodvolatelný akreditiv otevřený
u renomované zahraniční banky. Jakékoliv obchodní aktivity jsou vysoce rizikové.

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

Většina obchodu Somálska je realizována prostřednictvím kanceláří v Dubaji, která tak je efektivním obchodním centrem
země. Většina dovozů rovněž prochází Dubají, kde jsou překládány z větších plavidel na malé plachetnice (pouze
Boosaaso a Berbera jsou schopny, vzhledem k relativně dobré bezpečnostní situaci, přijímat větší plavidla).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: somálština (oficiální), arabština, italština, angličtina

Státní svátky:

• 1. leden – Nový rok
• 1. květen – Den práce
• 26. červen – Den nezávislosti
• 1. červenec – Den založení republiky
• 28. listopad – Svátek obětování

Kromě výše uvedených se slaví rovněž muslimské svátky Eid al-Fitr, Eid al-Adha a Ashura, jejichž konkrétní datum závisí na
muslimském/lunárním kalendáři.

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

Cesta do Somálska se vzhledem k bezpečnostní situaci nedoporučuje. Výjimkou je návštěva regionu Somaliland, kde je
bezpečnostní situace ve srovnání se se zbývající částí země v současnosti lepší. Předpokladem je, že cestující je na letišti v
Hargeise očekáván seriózním partnerem, který jej doprovází. Mezi Addis Abebou a Hargeisou jsou dva přímé lety
(Ethiopian Airlines) denně. V každém případě je i tak nutno informovat se o aktuálním bezpečnostním stavu a doporučuje
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se informovat o cestě velvyslanectví ČR v Addis.

Naopak kritická je situace v hlavním městě Mogadishu a zbývající části Somálska, kam nelze cestu doporučit. Případnou
nutnou služební cestu je třeba zásadně předem konzultovat a informovat se na aktuální stav.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Somálsku je v současnosti irelevantní.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

S místní zdravotnickou péčí nejsou zkušenosti; vzhledem k místním podmínkám lze očekávat velmi nízkou úroveň.
Somálsko je malarickou oblastí.

V zemi existují tyto nemocnice:

• Puntland Hospital
• Edna Adan University Hospital (Hargeisa): tel. +252 2 525 016
• Badhan Hospital
• Berbera Regional Hospital
• Gardho General Hospital
• Hargeisa Hospital: tel. +252 2 523 114
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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 5516382; Fax: +251 11 5513471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/addisabeba

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
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou v Somálsku zastoupeny.

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

Nejsou známa, případně prakticky prověřena.

Dle na internetu dohledatelných informací: 888 - policie, 999 - hasiči, 555 - ambulance.

Mogadishu:
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Banadir Hospital

+252 61 8035555

Somaliland:

Hargeisa Hospital:

+252 2 523 114

Ambassador HoteL

+252 2 566666

Oriental HoteL

+252 2 514999

7.4 Internetové informační zdroje

• UNDP in Somalia www.so.undp.org/content/somalia/en/home.html
• BBC profil Somálska www.bbc.com/news/world-africa-14094503
• portál vlády Somalilandu http://somalilandgov.com
• ministerstvo zahraničních věcí www.slforeign.com
• zpravodajský portál Somalilandu www.somalilandpress.com
• Somalilandská obchodní a průmyslová komora: www.somalilandchamber.com

Hotely:

Ambassador Hotel

www.ambassadorhotelhargeisa.com, ambassadorhotelhargeisa@hotmail.com

Maan-Soor Hotel

www.maan-soor.com, maansoorhotel@hotmail.com, maansoor_hotel@com
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