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1. Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu
• Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

1.2. Rozloha
• 1 246 700 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva
Počet obyvatel: cca 18 mil. - odhad 2012

Hustota na km2: 14,8 ob.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 45 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení
Průměrný roční přírůstek: 2,2 %. Cca 70 % obyvatelstva žije v chudobě, 32,6% obyvatel starších 15 let
je negramotných.

1.5. Národnostní složení
Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a Kimbundu (cca
25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga,
míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

1.6. Náboženské složení
• sťané - až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní

angolští křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční církve
• tradiční animisté - v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
• ostatní - roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Úřední jazyk: portugalština

Domorodé jazyky: nejrozšířenějšími jsou umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a
některé další bantuské jazyky
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1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města
Angola se dělí na 18 provincií (Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte,
Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige,
Zaire).

Hlavní město: Luanda (cca 5,5 mil. obyvatel) - dělí se na 9 městských čtvrtí (Cacuaco, Cazenga,
Ingombota, Kilamba Kiaxi, Maianga, Rangel, Samba, Sambizanga a Viana).

Další velká města: Huambo (400 tis. obyvatel), Benguela (300 tis.), Cabinda, Kuito, Lobito, Lubango,
Malanje

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Měna: angolská kwanza - AOA, v místě označována Kz

1 USD =  95,937 AOA (průměrný kurz dle angolské národní banky v lednu 2013)
100 AOA = 20,964 Kč (indikativní kurz ČNB k 29.3.2013)

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Státní svátky:

• 1. leden - Nový rok
• 4. leden - Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce

1961)
• 25. leden - výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
• 4. únor - Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
• únor - Karneval (pohyblivý svátek)
• 8. březen - Mezinárodní den žen
• duben - Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
• 1. květen - Svátek práce
• 25. květen - Den Afriky
• 1. červen - Mezinárodní den dětí
• 17. září - Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí

narození; 1922 - 1979)
• 2. listopad - Památka zesnulých
• 11. listopad - Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
• 25. prosinec - Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší
pracovní den.

Prodejní doba:

• pondělí až pátek 8:00 – 18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra
mají polední přestávku)

• sobota 8:00 – 12:30, nákupní centra do 18:00
• neděle 9:00 – 13:00 (pouze nákupní centra)
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Bankovní hodiny:

• pondělí až pátek 8:00 – 15:00
• sobota 8:00 – 12:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, bohatý noční život i
vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice v zásadě funkční, ale rozhodovací
procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou provázeny korupcí či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice
hrdým národem a jejich projev může být pokládán za aroganci.

Obchodní zvyklosti: Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od evropských poměrů
dramaticky odlišné a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či tolerování může vést k prosazení se na
místním trhu. Angola prošla ve své historii velmi složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu
vystřídala bezprostředně občanská válka a její důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat,
do všech oblastí života. Je nezbytné si být stávajících rizik a odlišností vědom, neboť toto povědomí je
jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů v teritoriu. Angolané drtivou
většinu skutků, které se Evropanovi mohou jevit jako neseriózní, nekonají úmyslně, popř. je takto
nevnímají. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, absence zkušeností či válečného dědictví
a kulturně podmíněného flexibilnějšího přístupu k faktoru času. Z toho plyne, že je sice nutné být
dochvilný, avšak od angolského protějšku dochvilnost spíše neočekávat.

Obchodní jednání: Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými
standardy. Výjimky v podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či podnikatelů toto
pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek desítky let trvající války, během které nepředstavitelně složité
životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití, způsobily vypěstování návyku využít v maximální
možné míře momentální situaci, bez ohledu na budoucí vývoj či partnery, natož pak etiku. Přístup k
obchodním závazkům se postupně lepšuje v návaznosti na pokroky ve fungování soudnictví včetně
obchodního.

Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský subjekt v podstatě
nezná kompromisní řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu a pokud se mu to nepodaří, bude
hledat jiného partnera. Uvažuje přitom intuitivně. Na etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání
většinou vůbec nekoresponduje, je však poměrně překvapivě kladen velký důraz. Jediným univerzálním
jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při jednání se vzdělanějšími partnery použít
francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti s portugalštinou pak také španělštinu). Většina jednání
je vedena od 9 - 12 a od 15 - 18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním
prázdninám  nejsou vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden. Vizitky, pokud je ovšem nositel má k
dispozici, mají standardní úpravu. Dary se předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko
běžnější je pozvání na oběd či večeři do restaurace.

Pracovní návyky: Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další
stimuly, jako možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., jsou až na
druhém místě. Je to dáno tím, že Angola je země s velmi vysokými životními náklady a v podstatě
bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi pořídit téměř všechno, bez nich téměř nic.
Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících místní pracovníky či v joint
ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze angolských podnicích. I v nich má však jistou noblesu
alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná.
Pracovní doba ve státních institucích je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12
hodin a po polední přestávce od 14 do 18 hodin.

Vztahy mezi lidmi: Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. Přirozená je úcta ke starším.
V jistých kruzích je neméně důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé
výjimky neexistují společensky významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy mají
velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti tomu pohlaví vliv na obchod nemá. Vztahy podřízeného
a nadřízeného jsou velmi respektovány. Angolské firmy jsou značně hierarchizované. Význam osobních
styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem.
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Hodnoty a normy: V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až
na dalších místech zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, morálka, dobré mravy
apod. je v zemi s rozbujelou korupcí na všech úrovních problémem.

Význam času: Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o hodinu
předem, není ničím výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku bez udání důvodu. Je
vhodné schůzku sjednat ve značném předstihu, i několik týdnů předem, a telefonicky ověřit její platnost
den před jednáním. Angolští aktéři se při obchodních jednáních zaměřují jednoznačně na přítomnost.
Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi abstraktní. Úvod jednání bývá
neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů delegací. Vlastní jednání bývají stručná a
věcná, následná realizace uzavřených dohod však již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán
od počátku důvěryhodně, angolský partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku
důvěryhodnost postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat.

Verbální a neverbální komunikace: Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně,
což však nekoresponduje s budoucí realizací toho, co se podaří sjednat. Mimika, gestikulace, způsob
vyjádření emocí či projevy souhlasu a nesouhlasu jsou po staletích portugalské nadvlády podobné
evropským. Společenská konverzace bývá omezena na několik úvodních seznamovacích vět. První
jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy dochází k používání křestních
jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano.

Interpersonální vzdálenost: Účastníci jednání se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají.
Nejčastěji sedí na opačné straně stolu, osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je
samozřejmě podání ruky při pozdravu a loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za
ruce, byť se jedná o osoby stejného pohlaví.

Oblékání a vzhled: Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno
však hlavně ve vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené rozhalené košile.
I tyto formy jsou však považovány za formální oděv. V zemi jsou používány výhradně drahé kvalitní
značkové oděvy a doplňky včetně velkého množství zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá.

Jídlo a stolování: Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo připravené
doma je velkou výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. Pozvání do rodiny je však
naopak běžné při velkých oslavách a událostech jako svatba, narozeniny či trachtace. V takové situaci se
sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno,
likér apod.). I když se situace v oblasti gastronomie po skončení občanské války lepší, počet restaurací
v zemi je stále omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně vysoké. Jídlo bývá doprovázeno
kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR. Hostitel se
kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou přípitky s proslovy. Vstřícnost
hosta ke gastronomickým zvyklostem a místním specialitám není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však
spíše mezinárodní než místní, takže nebezpečí nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené
kulinářské zákazy neexistují, na osobní preference je v omezené nabídce malý prostor.

Víra: Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka nejrozšířenějším
náboženstvím je křesťanství (90 % všech věřících; z nich cca 70 % katolíků a 20 % protestantů). Z
dob socialistického experimentu však přetrval rovněž ateizmus. Vliv víry na postoje a vztahy lidí je tedy
souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou praktikování afrických náboženských kultů (cca 10
% všech věřících).

Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně chudých lidí. Země
blahobytu i hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i země sirotků, válečných mrzáků
a nevyléčitelně nemocných. Její potenciál je však v nejširším slova smyslu obrovský a nabízí mnoho
příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro české subjekty.



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Angola

6/28 © Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Využití místní státní zdravotnické péče nelze doporučit. Čeští občané mohou za úhradu využívat služeb
soukromých klinik. Ceny jsou ovšem vysoké, je proto prozíravé uzavřít před cestou zdravotní pojištění.
Jakékoliv závažnější onemocnění je nutno řešit v JAR či v Evropě.

Očkování: Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje očkování proti
žluté zimnici. Doporučeny jsou nadto také vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Je
nutná antimalarická prevence (repelent a vhodný oděv již na letišti v Luandě; krátkodobým cestovatelům
se doporučuje užívat vhodná antimalarika). Před cestou do země je důležité konzultovat kliniku cestovní
medicíny. V Luandě poskytuje tolerovatelnou úroveň zdravotní péče několik soukromých klinik, avšak
kvalita služeb státních nemocnic a dostupnost lékařské péče mimo hlavní město jsou špatné. Proto je
vhodné vybavit se před cestou zdravotním pojištěním, nejlépe takovým, které v naléhavých případech
zahrnuje letecký odvoz ze země.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Víza: lze jej získat na Velvyslanectví Angolské republiky v Berlíně, které je  příslušné pro ČR.
 Po uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Luandě převzal konzulární působnost v zemi
Zastupitelský úřad ČR v Pretorii v Jihoafrické republice. Od 1.7.2010 zastupuje ČR v Angole při
vydávání schengenských víz Portugalsko. Žadatelé z Angoly se tedy mohou obracet se svými
žádostmi o schengenské vízum při cestě do ČR na portugalský konzulát v Luandě.

Hlavními nebezpečími jsou obecná kriminalita, špatná síť pozemních komunikací, trvale velké množství
nášlapných min (občanská válka skončila v roce 2002) a další nástrahy související s válečným dědictvím.

Kriminalita je největší v hlavním městě Luandě, kde dochází k ozbrojeným přepadením osob
i automobilů. Významná část civilního obyvatelstva je ozbrojena. Je zapotřebí být neustále ve střehu, po
setmění se nedoporučuje vycházet a v případě cest autem v noci se nevydávat mimo město a vyhýbat se
cestám do málo osvětlených a okrajových oblastí Luandy.

V případech nutného cestování po zemi se doporučuje využít služeb organizace, např. cestovní kanceláře,
schopné zajistit elementární logistiku a bezpečnost. Přepravní a ubytovací možnosti v Luandě i mimo
Luandu jsou velmi omezené, i když mají zlepšující se tendenci. V současné době je v hlavním městě ve
výstavbě několik nových hotelů. Luanda patří k nejdražším městům na světě a hotely jsou velmi drahé,
což se však příliš neodráží na kvalitě služeb.

Situace na pozemních komunikacích je v Angole stále špatná, i když se postupně zlepšuje. Mimo městské
oblasti jsou velkým problémem miny a nevybuchlá munice. I v odminovaných oblastech se doporučuje
nescházet z vozovky a dbát rad OSN i jiných organizací, působících v konkrétním regionu.

Letecká doprava je vzhledem k výše uvedenému a také ke značným vzdálenostem hlavním způsobem
přepravy osob i materiálu. Kvalita a údržba letadel vlastněných některými místními aeroliniemi je však
zpochybnitelná. OSN svým zaměstnancům např. doporučuje využívat k vnitrostátní přepravě společnosti
Sonair a Air Gemini, naopak se příliš nedoporučuje národní přepravce TAAG. EU jej v r. 2007 zařadila na
seznam nežádoucích aerolinek. V r. 2009 TAAG začal opěl létat do Portugalska a v r. 2010 bylo povolení
rozšířeno i na ostatní evropská letiště, avšak některá z letadel provozovaných TAAG stále do evropského
letového prostoru nesmí. 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
V exklávní provincii Cabinda nadále dochází k občasným útokům na cizince. Jedním z nejznámějších
incidentů byla tragická střelba separatistických militantů na národní fotbalový tým Toga v r. 2010.

http://www.botschaftangola.de
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Vyskytly se také případy únosů spojené s úmrtím cizinců. Pohyb mimo hlavní město provincie je
kontrolován a v citlivých místech možný pouze s vojenským doprovodem.

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Po uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Luandě převzal diplomatickou a konzulární působnost v Angole
ke dni 31. března 2010 Zastupitelský úřad ČR v Pretorii, Jihoafrická republia.

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria
Tel: 0027-12-431 2380
Fax: 0027-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Velvyslankyně: Ing. Blanka Fajkusová, PhD.

Ekonomický úsek: Ing. Ivana Klímová (tel.: 002712 431 2385; e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz )

Země akreditace: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius, Angola,
Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS
souřadnice: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

V Luandě působí Delegace Evropské unie:
Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Adresa: Rua Rainha Ginga, nº 45, 3º Andar
Tel.: +244 222 393 038 / 222 391 277 / 222 391 339
Fax: +244 222 392 531 / 222 390 825
E-mail (obecný):delegation-angola@eeas.europa.eu
E-mail (pro média):delegation-angola-media@eeas.europa.eu
Facebook:www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: http://eeas.europa.eu/delegations/angola/about_us/contacts/index_en.htm

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
V zemi nejsou zastoupeny.

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

• policie:  113       
• operační jednotka: 222 260472 / 222 337100 / 912 402982
• kriminální policie: 222 261981                      
• hasiči:  115                 
• záchranná služba:  116                 
• červený kříž:  222 333991                      
• Clinica da Missão, R. da Missão 46, Ingombotas:  222 390025  
• Clinica Sagrada Esperança, Av. Mortala Mohamed, Ilha:  222 309034
• Policlínica Anglodente, R. Karipande 7, Maianga:  222 336445

mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
mailto:delegation-angola@eeas.europa.eu
mailto:delegation-angola-media@eeas.europa.eu
http://www.facebook.com/EUDelegationinAngola
http://eeas.europa.eu/delegations/angola/about_us/contacts/index_en.htm
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• Meditex, R. da Missão 52, Ingombotas:  222 392803

1.18. Internetové informační zdroje
• www.jornaldeangola.com - Jornal de Angola, jediný celostátní deník (provládní)
• www.noticiaslusofonas.com - zpravodajství z lusofonních zemí
• http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/index.html - Angop, angolská tisková agentura, vč.

anglojazyčné verze
• www.ccia.ebonet.net -  Angolská obchodní komora
• www.anip.co.ao - ANIP, angolská agentura na podporu investic
• www.aiaangola.net -  AIA, angolská asociace průmyslu
• www.governo.gov.ao - oficiální stránky vlády Angolské republiky
• www.angola.org - stránky velvyslanectví Angoly ve Washingtonu
• www.delago.ec.europa.eu/ao - Delegace Evropské unie v Angole
• www.worldbank.org - Světová banka
• www.imf.org - Mezinárodní měnový fond
• www.cia.gov - CIA, všeobecné informace o zemích světa
•

 www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/ - Africká rozvojová banka, stránky o Angole

1.19. Adresy významných institucí
• Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Largo do Kinaxixi 14, Luanda, tel.: +244 222 444 526,

fax: +244 222 444 629, mail: dpc-ccia@hotmail.com, web: www.ccia.ebonet.net
• Agência Nacional para o Investimento Privado, Ediffício do Ministério da Indústria, Rua

Cerqueira Lukoki N° 25, 9 andar, Luanda, tel.: +244 222 391 434, fax: +244 222 332 956,
web: www.anip.co.ao

• Associação Industrial de Angola, Rua Manuel Fernando Caldeira 6, Luanda, tel.: +244 222 443 504,
fax:  +244 222 392 241, mail: secretariado@aiaangola.com, web: http://aiaangola.com

                                

                         

http://www.jornaldeangola.com
http://www.noticiaslusofonas.com
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/index.html
http://www.angolapress-angop.ao
http://www.ccia.ebonet.net
http://www.investinangola.org
http://www.aiaangola.com
http://www.governo.gov.ao
http://www.angola.org
http://www.delago.cec.eu.int/ao
http://www.worldbank.org
http://www.imf.org
http://www.cia.gov
http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/
mailto:dpc-ccia@hotmail.com
http://www.ccia.ebonet.net
http://www.investinangola.org
mailto:secretariado@aiaangola.com
http://www.aiaangola.com
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2. Vnitropolitická charakteristika
Angola získala nezávislost na Portugalsku v roce 1975, vzápětí však vypukla občanská válka mezi
přívrženci MPLA (podporované Kubou) a UNITA (podporovaná JAR a USA). Občanská válka trvala až do
roku 1992 (během války zemi oficiálně kontrolovalo MPLA), kdy se uskutečnily parlamentní volby, v nichž
těsně vyhrálo MPLA. UNITA a její vůdce J. Savimbi výsledky voleb neuznala, občanská válka vypukla
znovu a definitivně skončila až v roce 2002, kdy byl zabit J. Savimbi a krátce poté podepsáno příměří.
První parlamentní volby po ukončení občanské války se konaly v roce 2008 a s převahou je vyhrálo
vládnoucí MPLA.

Podle Ústavy z ledna 2010 je Angola prezidentskou republikou, v čele státu i vlády stojí prezident,
funkce předsedy vlády byla zrušena. Podle nové ústavy se prezidentem stane vůdce nejsilnější politické
strany po každých uskutečněných parlamentních volbách. Poslední volby se konaly v roce 2012
a opětovně v nich zvítězila strana MPLA v čele s prezidentem dos Santosem. Parlament (Národní
shromáždění) Angoly je jednokomorový, zasedá v něm 223 poslanců. Centrální vláda v Luandě se potýká
se separatismem severní provincie Cabinda, která je bohatá na ropné zdroje.

Angola patří mezi 10 nejzkorumpovanějších zemí v indexu vnímání korupce. Kromě toho, že je
zkorumpovaná, vynaložila angolská vláda relativně málo úsilí k realizaci hodně potřebných sociálních
programů jako jsou dodávky zdravotní služby, přístup ke vzdělání pro své obyvatele. Velké procento
angolské populace je negramotné a žije v extrémní chudobě.

2.1. Stručná charakteristika politického systému
De jure je Angola považována za demokracii, de facto to tak není. Její současný prezident  Jose dos
Santos je v úřadu více než třicet let a neočekává se, že opustí svůj úřad v blízké budoucnosti. V
roce 2010 přijal ústavní reformu, která dále centralizuje prezidentský úřad a ruší pozici premiéra. Na
druhou stranu, reforma rovněž zahrnuje omezení na dva pětileté prezidentské termíny, ale tento limit
se nevztahuje na předchozích 30 let, kdy byl současný prezident dos Santos u moci. Kromě ústavní
centralizace moci, také zneužívání veřejných prostředků poskytuje vládnoucí straně dost možností k
zajištění většiny hlasů. Opozice je stále slabá a neorganizovaná. Korupce a velmi rozšířená praxe osobní
protekce jsou spíše pravidlem než výjimkou.

Angolský politický systém je republika prezidentského typu, resp. parlamentní demokracie v čele s
prezidentem. Centrální vláda spravuje zemi prostřednictvím 18 provincií, jejichž guvernéři jsou opět
jmenováni a řízeni prezidentem.

Hlavní politické strany:

• MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), Lidové hnutí za osvobození Angoly, založeno r.
1956, předseda strany José Eduardo dos Santos, generální tajemník Dino Matross.

• UNITA (União Nacional para a Indepedencia Total de Angola), Národní hnutí za úplnou nezávislost
Angoly, založeno r. 1966, předseda Isaías Samakuva (potvrzen volbou v červenci 2007), generální
tajemník Mário Vatuva.

• PRS (Partido Renovador Social), Strana sociální obnovy, založena 1992, předseda strany E.
Kwangana.

• FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), Národní fronta za osvobození Angoly, založena
1962, předseda N. Kabango.

• PLD (Partido Liberal Democrático), Liberální demokratická strana, založena 1992, předsedkyně strany
A.V. Pereira.

• Ostatních 6 politických stran (PAJOCA, Partido Democrático Para o Progresso-Aliança Nacional
Angolana - PDP/ANA, Partico Nacional Democrático de Angola - PNDA, Partido Renovador
Democrático - PRD, AD-Coligação, Partido Social Democrático - PSD) má v parlamentu po jednom
nebo žádném zástupci.
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2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
José Eduardo dos Santos (od 21. září 1979), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a
předsedou hlavní politické strany MPLA.

2.3. Složení vlády
Seznam ministrů a členů vlády naleznete na portále angolské vlády www.governo.gov.ao nebo
např. také zde na stránkách angolského velvyslanectví ve Washingtonu www.angola.org

 

http://www.governo.gov.ao/Organismos.aspx?op=M
http://www.governo.gov.ao
http://www.angola.org/index.php?page=overview
http://www.angola.org
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3. Zahraničně-politická orientace
Angola sice není považována za klíčového zahraničně-politického hráče regionu,  dostává se jí však
značné pozornosti  jako hlavnímu producentovi ropy v regionu i rychle rostoucí ekonomiky. Dochází k
posíilování ekonomických i politických vztahů Angoly s Čínou a Brazílií , a také s USA. EU s Angolou v r.
2012 podepsala dohodu o spolupráci „Joint Way Forward.“

Historickým spojencem Angoly byly po vyhlášení nezávislosti 11. listopadu 1975 země bývalého
sovětského bloku včetně Kuby. Po změně geopolitické situace začátkem 90. let se země přeorientovala na
své tradiční partnery v čele s Portugalskem a Brazílií. Po ukončení občanské války země na mezinárodním
poli zaznamenala řadu úspěchů. V letech 2003 a 2004 zastávala křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti
OSN, v roce 2003 byla zvolena předsednickou a v r. 2006 místopředsednickou zemí Jihoafrického
rozvojového společenství (SADC). V lednu 2007 byla Angola zvolena druhou místopředsednickou zemí
byra Africké Unie a v květnu členem Rady lidských práv OSN na léta 2007 - 2010. Od roku 2008 je
Angola sídlem i Společenství zemí Guinejského zálivu.

V rámci afrického kontinentu panují nejpřirozenější vztahy mezi Angolou a sousední Namibií. Intenzivní
jsou také vztahy s Konžskou demokratickou republikou (KDR), kterým dominuje bezpečnostní rozměr.
Vůdčí roli v tomto vztahu hraje z hlediska rozlohy i počtu obyvatel menší  Angola, jež se vzhledem ke
svému přirozenému zájmu na bezpečnosti v regionu zapojila do procesu stabilizace v celé oblasti Velkých
afrických jezer.

Politické vztahy s Jihoafrickou republikou jsou na vzestupu, přes vlastní angolské ambice na roli silného
afrického hráče a tím pádem nevůli sekundovat Jihoafrické republice coby regionálnímu gigantu.
Výraznou stopu při zlepšování vztahů zejména na poli hospodářské spolupráce zanechala cesta tehdy
nově zvoleného prezidenta JAR Jacoba Zumy do Angoly ve druhé polovině srpna 2009.  V oblasti
Guinejského zálivu sbližují Angolu s dalšími zeměmi zásoby ropy. Společná koloniální historie a z ní
vyplývající jazyková a kulturní příbuznost ovlivňují vztahy s ostatními čtyřmi africkými lusofonními
zeměmi, t. j. s Guinea-Bissau, Kapverdami, Mozambikem a Svatým Tomášem. Vojenská reputace Angoly
by mohla implikovat účast na mírových operacích v afrických ohniscích napětí, avšak  hlava angolského
státu José Eduardo dos Santos to odmítá; oficiálně s poukazem na nutnost stabilizovat poměry ve vlastní
zemi, postoj nicméně nesporně vychází ze zkušenosti s přítomností armád cizích států na svém území.

Pokud jde o vztahy EU a Angoly, na jaře r. 2012 byl podepsán dokument Joint Way Forward, který by se
měl stát krokem směrem ke strategickému partnerství. Trendem posledních let byl však ústup role Evropy
v Angole. Jako celek EU často vysílal rozporuplné signály, praktické výsledky společné zahraniční a
bezpečnostní politiky byly Angole tristní, jednotlivé státy pak na konkurenci větších hráčů často nestačí.
Samostatnou kapitolou je historicky Portugalsko, které se snaží proměnit své komparativní výhody
znalosti prostředí a stejného jazyka. V posledních letech byly posíleny ekonomické vztahy Angoly s
Německem a v menší míře s Francií.

Vztah USA k Angole spočívá v akceptaci reálné situace v zemi a v ocenění dosavadní úlohy vlády v
období od skončení občanské války v roce 2002, od kdy je patrná snaha o obnovení hospodářství
stejně jako zavedení demokratických institucí. Nutno však dodat, že díky strategickým zásobám ropy
(americký Chevron těží 43 % angolské ropy) Angola profituje z politiky dvojího metru. Kromě politických
a obchodních kontaktů existuje také vojenská spolupráce.

Překvapivě úspěšně a velmi vyváženě si v Angole vede Rusko. Nejen že si v zemi v podobě přítomnosti
vojenských poradců a vojenské techniky, pilotů, letadel, lékařů atp. dokázalo udržet svůj vliv z let 1975
až 1991, ale tento svůj vliv po skončení občanské války v předmětných oblastech ještě rozšířilo a přidalo
k němu participaci na těžbě diamantů či účast na obnově energetického sektoru. Angolsko - ruské vztahy
jsou v současné době pouze v minimální míře zatížené negativními reminiscencemi společné minulosti.

Čínskou lidovou republiku Angola vnímá jako velmoc, která je schopna zaujmout místo některých
dosavadních zásadních partnerů. V roce 2010 se Angola stala nejdůležitějším obchodním partnerem
ČLR v Africe a také zemí, která jí dodává nejvíce ropy (18 % celkové spotřeby). Působení Čínské lidové
republiky v Angole od konce občanské války v roce 2002 má nevídané a s žádnou jinou zemí srovnatelné
rozměry. Podobné vztahy má Angola s Brazílií, Indií či Izraelem.
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3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních
Angola je členem OSN (a v jeho rámci např. UNIDO, FAO, UNICEF a WHO), Mezinárodní obchodní
organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu (pozastavené členství), Světové banky, Hnutí
nezúčastněných, G77 a dalších.

Z regionálních organizací je Angola členem Africké unie, Jihoafrického rozvojového společenství (SADC),
Společného trhu pro východní a jižní Afriku (COMESA), Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD),
Komise Guinejského zálivu aj. Společně s ostatními lusofonními zeměmi je Angola členem Společenství
portugalsky mluvících (lusofonních) zemí (CPLP).

V závěru roku 2006 se Angola stala členem OPEC, organizace sdružující producenty ropy.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
Angola je signatářem dohod z Cotonu zastřešujících vztahy zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) s
Evropskou unií. Dále je Angola např. signatářem tzv. Kimberleyského procesu, upravujícího obchod se
surovými diamanty. V rámci regionálního integračního sdružení SADC, jehož je Angola součástí, probíhají
jednání s EU o tzv. dohodě o ekonomickém partnerství (EPA). Původně měly již od 1.1.2008 tzv.
prozatímní (interim) EPA nahradit obchodní ustanovení dohody z Cotonou, ale Angola spolu s JAR a
Namibií nepřistoupila na sjednání takové dohody. Jednání o uzavření plnohodnotné EPA dosud probíhají
(jaro 2013.)

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.

• Dohoda o vědecko - technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou
Angolské lidové republiky, Luanda, 10. března 1978

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Angolské lidové republiky a vládou Československé
socialistické republiky (Luanda), 10.8.1978

• Protokol o všeobecných podmínkách vysílání čs. expertů do Angolské lidové republiky (Luanda),
7.7.1981

• Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou
republikou (Praha), 12.10.1981

• Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky mezi Federálním ministerstvem paliv a energetiky
Československé socialistické republiky a Ministerstvem energetiky Angolské lidové republiky (Praha),
12.10.1981

• Dohoda mezi vládou Angolské lidové republiky a vládou Československé socialistické republiky o
spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Luanda), 24.5.1984

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky o
odborné přípravě na dělnická povolání ve středních odborných učilištích a dočasném zaměstnávání
spojeném s odbornou přípravou občanů ALR v čs. organizacích (Praha), platnost 3.4.1987

• Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické
republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Angolské lidové republiky (Luanda), 16.11.1988

• Deklarace o bilaterálních vztazích mezi Česko republikou a Angolskou republikou (Praha), 1.12.1999

Další dohody:

• Dohoda o podpoře a ochraně investic: počátek negociací (výměna návrhů textů dohody) započalo
v říjnu 2004; v současné době beze změn

• Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu: V roce
2004 projevila angolská strana zájem na sjednání předmětné smlouvy, ale současně přiznala, že
nedisponuje týmem vyškolených specialistů. Pokračování v negociaci není v současnosti pro ČR
prioritou.
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4. Ekonomická charakteristika země
Angola je ekonomicky závislá na ropě. Ekonomika země je velmi nediverzifikovaná, její výkonnost sleduje
vývoj na trhu s ropou. Ropné příjmy podporují hospodářský růst, nicméně 30% obyvatel žije pod hranicí
chudoby (1 dolar na den).

Jak již bylo zmíněno, hlavním motorem růstu je vývoz (surové) ropy, což představuje 60% HDP a 90%
všech daňových příjmů.Až do roku 2009 rostla angolská ekonomika rychleji než v ostatních zemích
vyvážejících ropu. Kromě toho vládní odhady ukazují, že existuje prostor pro zvýšení výroby na více než
2,7 miliónů barelů denně v roce 2011 (z odhadovaných 1,9 mil. barelů denně v roce 2009).

Nicméně vývoj v ropném průmyslu je zpomalen přetrvávající korupcí, byrokrací a špatně udržovanou
infrastrukturou. Přítomnost min přidává k již velkému počtu operačních rizik. Tyto faktory by mohly
výrazně ohrozit úsilí o zvýšení výroby a produktivity. Kromě toho, jak veřejné, tak i soukromé
investice směřují většinou do ropného průmyslu, což má za následek omezené vyhlídky na růst
produktivity v jiných průmyslových odvětvích.V roce 2010 se ceny ropy pohybovaly dostatečně vysoko a
růst HDP dosáhl 5,9 %.

Jako další zdroj informací o ekonomickém vývoji Angoly v období 2010 - 2011  vč. výhledu na další
období doporučujeme publikaci African Economic Outlook.  

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Kontext odhadů budoucího růstu hospodářství je dán především růstem ropného sektoru. HDP mimo
ropný sektor ovlivňuje skutečnost, že jen cca 30 % z celkově zaměstnaných obyvatel země pracuje ve
formálním sektoru.

Makroekonomická situace se od skončení občanské války v roce 2002 celkem stabilizovala; ve fiskální a
monetární oblasti byla přijata řada opatření mající za cíl snížení inflace a získání důvěry v hospodářství
země. Tato politika silné měny má nicméně i ten záporný efekt, že neúměrně zdražuje ostatní domácí
produkci, která není schopna konkurovat levným dovozům.

Angola tak zůstává závislá na svých dvou exportních komoditách - ropě a diamantech.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)

 2008 2009 2010 2011 2012
HDP/obyv.
(USD, běžné
ceny, dle MMF)

4671 4082 4328,5 5314 5681

HDP (USD mld,
běžné ceny, dle
MMF)

84 75,5 82,5 104,3 114,8

Inflace ( %, dle
MMF)

11,5 13,7 14,5 13,85 10,75

Zdroj: MMF, databáze WEO říjen  2012 (data o HDP 2012, inflaci 2011 a 2012 a veškeré údaje o HDP na
obyv. jsou odhady)

Podíl odvětví na ekonomické struktuře v r. 2011 dle angolské centrální banky - www.bna.ao následující:

Zemědělství                        9,87 %

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/southern-africa/angola/
/%20http:/www.bna.ao/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=841&idsc=950&idl=1
http://www.bna.ao
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Rybolov                                 0,2 %

Diamanty                              0,8 %

Ropa                                     47 %

Zpracovatelský průmysl    5,8 %

Stavebnictví                          7,7 %

Energetika                           0,13 %

Obchodní služby                 21,2 %

Ostatní                                  7,2 %

 

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Průmysl mimo těžbu se omezuje na potravinářství, nápoje, textilní průmysl  a stavebniny. Angola je
největším producentem ropy v subsaharské Africe (2. místo nyní drží Nigérie); její denní produkce se z
1,9 mil. barelů v roce 2009 zvýšila v r. 2010 na 2,6 milionů.

Angolská vláda získává prostřednictvím státní společnosti Sonangol, která je dle zákona jediným
koncesionářem ropné těžby, významnou část z hodnoty vytěženého produktu. Těžba je zdaňována
poměrně složitým systémem dávek, který postrádá dostatečnou průhlednost. Sonangol funguje jako
vlastník státní koncese těžby a zároveň jako společnost odvádějící z těžby daň - systém tak poskytuje
značný prostor pro korupci.

Angola je po Botswaně, Rusku a JAR celosvětově 4. největším producentem diamantů; těžba se v
posledních letech  pohybuje okolo 12 milionů karátů v hodnotě 2,3 mld. USD.

Licence pro těžbu vydává státní společnost Endiama, avšak značná část těžby se odehrává i vyváží ze
země načerno. Tento stav i postavení firmy Endiama, kde opět dochází ke konfliktu zájmů a korupci,
odrazuje potenciální investory.

(Pozn.: Během občanské války byly diamanty hlavním zdrojem prostředků pro povstalce z UNITA,
vedoucí ozbrojené boje proti vládě.)

4.4. Stavebnictví
Země prožívá, zejména v hlavním městě Luandě, bezprecedentní stavební boom; vyvíjejí zde činnost
především portugalské a čínské firmy. Byla také zahájena rozsáhlá rekonstrukce dopravní infrastruktury,
na které participují především čínské subjekty. Výrazným hráčem se v posledních dvou letech stává i
Brazílie, prostřednictvím gigantické firmy Odebrecht de Angola i jiných.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Zemědělská půda je vysoce kvalitní a dostává dostatek srážek - přítomnost četných minových polí jako
následek občanské války. Odhaduje se, že v zemi jsou 4 mil. (ale také až jedna mina na obyvatele)
nášlapných min, v důsledku kterých se podíl obdělávané půdy snížil.

Zemědělství se proto omezuje na samozásobování, které je navíc nedostatečné - téměř polovina
obyvatelstva trpí nedostatkem potravy. Angola, která ještě v šedesátých letech minulého století byla
čistým vývozcem zemědělské produkce, nyní polovinu své spotřeby dováží. Od konce války se však
situace zlepšila tak, jak se lidé navraceli do svých domovů.
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Hlavními plodinami jsou káva, obiloviny, ovoce a zelenina, cukrová  třtina, sisal, bavlna, maniok a tabák.
Chov dobytka je soustředěný na jihozápad Angoly.

4.6. Služby
Rozvíjí se především bankovnictví a telekomunikace. Služby bankovního sektoru se v poslední době v
důsledku konkurenčního prostředí i nabývání zkušeností výrazně zlepšily.

Země postrádá turistický ruch.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Angola měla před občanskou válkou funkční dopravní infrastrukturu.  Silniční síť je ve velmi špatném
stavu kromě Luandy a jejího blízkého okolí. Probíhá však velkorysá rekonstrukce, kterou realizují
převážně čínské firmy.

Námořními přístavy jsou Luanda, Lobito a Namibe. Luandský přístav má jedny z nejlepších přírodních
podmínek na západoafrickém pobřeží. Vzhledem k vysokým dovozům zboží je však v současné době
značně přetížen, což vytváří značný prostor pro korupci. Lobito a Namibe naopak využívají pouze část své
kapacity.

Národní leteckou společností je státní TAAG; kromě sousedních afrických zemí spojuje Angolu
s Lisabonem, brazilským Rio de Janeiro, Dubají  a Pekingem. Druhou angolskou společností, která létá
do zahraničí (Houston, USA), je Sonair, patřící ropnému koncernu Sonangol. Na vnitrostátních linkách
působí řada firem různé kvality. Letecká doprava je vzhledem ke stupni zničení pozemních komunikací
velmi využívána a mnohdy představuje jedinou alternativu.

K pevným telefonním linkám, jejichž využití se v zásadě omezuje na státní a firemní sektor, se přidalo
mobilní spojení, které stejně jako v ostatních afrických zemích představuje nejdynamičtěji rozvíjející se
obor. V zemi působí státní i soukromý operátoři a několik soukromých poskytovatelů přístupu k internetu.
Angola je napojena na SAT-3/WASC podmořský optický kabel.

Pokud jde o energetiku, v zemi existují tři oddělené energetické soustavy a výraznou většinu
nainstalované kapacity představují hydroelektrárny:  Tchicapa 16 MW, hydroelektrárny v lokalitě Lauca na
řece Kwanza; a elektrárna Capanda. Zbytek vyráběné el. energie připadá na  malé elektrárny na naftu i
pevné palivo. Jaderná energetika není zastoupena, solární elektrická energie je využívána pouze lokálně.
Dle statistik Mezinárodní energetické agentury IEA za r. 2009 představovala roční produkce elektřiny
v Angole 4172 kWh, z toho 999 kWh bylo vyrobeno z ropných produktů a 3173 v hydroelektrárnách.
Distribuci elektrické energie provázejí časté a dlouhé výpadky dodávek a proto je prakticky celá země
v různě dlouhých intervalech odkázaná na náhradní výrobu elektrické energie dieselagregáty. Situace
v dodávce el. energie i pro hlavní město země je velmi svízelná. Angola elektrickou energii nevyváží
ani nedováží. Dováží však cca 85% pohonných hmot pro svou spotřebu. Vláda představila plán rozvoje
národního energetického sektoru  do roku 2016 v hodnotě 2,5 mld. USD, který by měl angolskou
energetiku zmodernizovat a zefektivnit.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Angola je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, sama žádnou neposkytuje. Největšími dárci jsou OSN
a EU, bilaterálně pak USA a Japonsko.

K české ZRS viz kapitola 7.7
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5. Finanční a daňový sektor
Vysoké příjmy z prodeje ropy v roce 2008 a pozitívní očekávání i pro rok 2009 dovolily vládě předložit
v závěru roku 2008 pro rok 2009 ke schválení vyrovnaný rozpočet ve výši 3.176,13 mld. AOA (cca
43.248 mil. USD); 60% měly představovat běžné výdaje a 40% výdaje kapitálové. Rezorty školství a
zdravotnictví měly disponovat 35% rozpočtu, veřejná správa 29%. Růst DPH byl předpokládán na úrovni
11.8% . Výrazný pokles příjmů z exportu ropy v roce 2009 a tomu odpovídající pokles tvorby HDP však
vyvolaly nezbytné revize rozpočtu, růst DPH v roce 2009 je v současné době odhadován na úrovni 4%.

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 2007 2008 2009 2010 2011 odhad
Příjmy
(mld.USD)

46,7 50,5 42,7 44,5 43,3

Výdaje
(mld.USD)

35,2 41,6 50,4 48,4 45,0

Saldo
(mld.USD)

11,6 8,8 - 7,7 - 3,9 - 1,7

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové
rezervy (za posledních 5 let)

 2007 2008 2009 2010 2011 odhad
Běžný účet (mil.
USD)

10 194 6408 - 1 668 2090 1 630

Finanční položky
(mil. USD, dle
SB)

2 033 342 913 1 950 1 340

Rezervy (mil.
USD, dle MMF)

2 598 6674 - 4 226 3 250 2 080

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Ke dni 31.12.2010 zahraniční dluh Angoly (byl dle MMF) činil 10,1 mld. USD.

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených
služeb. Do bankovnictví přišlo mnoho zahraničního kapitálu, především z Portugalska.

Centrální bankou je Banco Nacional de Angola, která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou
emisní a regulační funkci. Nejrozšířenější síť poboček v zemi mají státní Banco de Poupança e Crédito,
Banco de Comércio e Indústria (dceřinná banka státního Sonangolu) a soukromá Banco Africano de
Investimentos. Mezi portugalské komerční banky, které v Angole otevřely své pobočky, patří Banco de
Fomento Angola, Banco Totta e Açores a Banco Comercial Português.

Adresy významnějších bank v zemi:

• Banco Africano de Investimentos (BAI), Rua Major Kanhangulo, 34, Luanda
• Banco Comercial Português (BCP), Rua Raila Ginga 83, Luanda
• Banco de Comércio e Indústria (BCI), Av. 4 de Fevereiro 86, Luanda 
• Banco Espirito Santo Angola (BESA), Rua Rainha Ginga 6, Luanda
• Banco de Fomento Angola, Rua Amilcar Cabral 58, Luanda
• Banco de Poupança e Credito (BPC), Largo Saydi Mingas, Luanda

http://www.bancobai.com
http://www.millenniumbcp.pt
http://www.bci.ao
http://www.bes.pt
http://www.bfa.ao
http://www.bpc.ao
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• BNP Paribas, Largo Saydi Mingas, Edificio BPC, Rua Dr Alfredo Troni, Luanda
• Banco Totta de Angola (BTA), Avenida 4 de Fevereiro 99, Luanda                
• Citibank, Rua Kwamme N`krumah 31, Luanda
• HSBC Equator Bank Limited, Rua Aldredo Troni, Edificio BPC, Luanda

Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní  ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou
Sonangolu:

• ENSA - Seguros de Angola, Av. 4 de Fevereiro 93, Luanda                
• AAA - Seguros, SARL, Rua Major Kanhangulo 10, Av. Lenine, Luanda

5.5. Daňový systém
Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší
část ekonomických aktivit. V r. 2010 byl zahájen program revize daňového systému (tzv. PERT), který
vedl k úpravám kolkových poplatků, spotřebních daní a daní z nemovitostí. 

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny
sazbou 35 % (pro residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky
zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na
20% a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na 5,25% a 3,5%. Daň z divident je 10% a
daň z úroků 15%. 

Daň z přidané hodnoty (DPH, IVA , VAT) není zatím zavedena.

http://www.bnpparibas.com
http://www.bta.pt
http://www.citibank.com
http://www.hsbc.com
http://www.ensasesuguros.com
http://www.aaa.ao
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6. Zahraniční obchod země
Údaje o obchodní bilanci země, ostatně stejně jako i další běžné statistické údaje o angolském
hospodářství, jsou převážně dány pouze kvalifikovaným odhadem mezinárodních institucí (FMI , WB,
FBI, atd.), protože angolské instituce tyto údaje buď nezveřejňují vůbec, nebo je publikují s mnohaletým
zpožděním.

Není překvapením, že obchodní bilance Angoly zpravidla vykazuje velký přebytek, který je přímým
důsledkem exportu ropy. Více než polovinu všech dovozů  tvoří spotřební zboží.

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka

Platební bilance (PB)
Rok 2008 2009 2010 2011

Obchodní bilance
(mld. USD)

42.93 17.00 34.49 45.63

Vývozy 63.91 40.64 52.63 66.43
Dovozy 20.98 23.64 18.14 20.8

Zdroj: AfDB Private
Sector Country
Profile: Angola

Platební bilance
Angoly
za obdobi 2006 -
2010
dle centrální banky
BNA a DES
je ke stažení zde
(.pdf)

 

   
 

 

 

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Ve vývozu Angoly jsou dominantní Čína a USA, následovány Indií a Kanadou, Francií a JAR (pořadí
dle r. 2010) . EU se na vývozu země podílí cca 15 %. Největšími vývozci do Angoly jsou Portugalsko,
Nizozemsko, Čína, USA, Belgie, Velká Británie, Brazílie a JAR. Podíl EU (ovšem v čele s Portugalskem) činí
cca jednu třetinu všech dovozů země. Tabulku za období 2006 - 2010 na základě dat centrální banky BNA
a DES můžete stáhnout zde (.pdf) 

6.3. Komoditní struktura
Na vývozu se více než 90 % podílí ropa (z toho do Číny cca 40 %, do USA 19 % a do Indie 10%)
a diamanty. Dováží se stroje a dopravní prostředky (3/5 všech dovozů), pohonné hmoty, potraviny a
spotřební zboží (cca 1/5), železo a ocel, chemikálie a polotovary.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Vzhledem k nepřehledným pravidlům, náročné administrativě i rozbujelé korupci je nejpraktičtější
možností, jak odbavit dovážené či vyvážené zboží, kontrahovat služby celního agenta.
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Celní zákoník byl zaveden v r. 2006 a v r. 2008 poté Celní sazebník, kdy sazby činí od 2% do 30% z CIF
hodnoty dováženého zboží podle toho, jestli patří do kategorie nezbytného, užitkového či luxusního zboží.
Více viz stránky Celního úřadu - http://www.alfandegas.gv.ao/ 

Vývozní kontrole či zákazu podléhají diamanty, některé druhy fauny a flóry a umělecké předměty. Na
některé komodity jsou aplikována vývozní cla (ve výši 20 % a 10 %). Angola je signatářem úmluvy z
Kimberley, která upravuje podmínky vývozu diamantů.

6.5. Ochrana domácího trhu
Kromě celních sazeb nejsou uplatňovány žádné další administrativní překážky mající za cíl omezení
dovozů. Angolská ekonomika během dlouholeté války téměř přestala existovat, proto jsou dovozy
považovány za něco zcela běžného a národní produkce naopak za něco velmi výjimečného.

Vnitřní obchod je v Angole značně poddimenzován.

6.6. Zóny volného obchodu
Zóny volného obchodu v zemi nejsou.

http://www.alfandegas.gv.ao/
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7.1. Smluvní základna
• Dohoda z Cotonou (upravuje vztahy zemí EU vůči skupině afrických, karibských a tichomořských

států, Cotonou 23.6. 2000).
• Úvěrová dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou

(Praha, 12. října 1981).
• Rámcová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové

republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci (Luanda, 2. března 1982).
• Program technicko - ekonomické a obchodní spolupráce mezi Československou socialistickou

republikou a Angolskou lidovou republikou (Luanda, 2. března 1982).
• Dodatek k Úvěrové dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou

republikou ze dne 12. října 1981 (Praha, 17. května 1985).
• Memorandum o spolupráci ministerstev zahraničních věcí (Luanda, 27. ledna 2006)
• Memorandum o spolupráci v oblasti rozvojové spolupráce (Luanda, 27. ledna 2006)

Pozn.: Žádná z uvedených smluv a zápisů není v současné době operatívní.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka
Za posledních 5 let činila obchodní výměna tyto hodnoty (dle ČSÚ):

                               Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD

  2009 2010 2011 2012
Vývoz 11 257 27 817 39 774 32 708  
Dovoz 10 1 562 62 185  
Saldo 11 247 26 255 39 712 32 523  

 

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Ve vývozu ČR jsou dominantní položkou výrobky ze železa oceli (v roce 2010 cca  80 % z celkové
hodnoty vývozu); dále se vyvážely rozvaděče a ovládací panely, obráběcí stroje, potravinářské stroje,
buldozery, traktory,  nádrže a cisterny a obnošené oděvy. Zanedbatelné dovozy představuje především
dřevo.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Česká republika má v Angole velice dobré renomé ze 70. a 80. let, kdy tehdejší Československo v rámci
ideologicky podmíněné pomoci technologicky vybavilo několik průmyslových podniků (např. pivovary,
celulózka) a dodávalo dopravní prostředky (nákladní auta Tatra), zemědělské stroje a zařízení (traktory
Zetor či zavlažovací systémy). V Angole je doposud známé české spotřební zboží jako sklo, pivo a sušené
mléko. V Československu a nyní v ČR studovalo či se jinak formovalo přes tisíc Angolanů, kteří jsou
dodnes propagátory českého jazyka, výrobků a kultury.

Angolský trh je pro české exportéry perspektivní hned z několika důvodů. ČR je v Angole zemí s určitým
povědomím, existuje zde relativně vlivná a hlavně početná skupina bývalých angolských stipendistů z
Československa a z ČR, stejně jako v ČR žijící komunita Angolanů. Obě tyto skupiny udržují ekonomické
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i jiné kontakty. Dále je angolská ekonomika v důsledku déle než čtyři desítky let trvajícího ozbrojeného
konfliktu závislá na dovozu drtivé většiny zboží a služeb.  

Perspektivními odvětvími pro český export jsou v současné fázi poválečné rekonstrukce země především
tyto sektory (ovšem dnes již pouze ve vazbě na poskytnutí dlouhodobého financování):

• participace na obnově angolské energetiky s důrazem na vodní elektrárny a distribuci elektrické
energie

• participace na angolském boomu v oblasti stavebnictví
• dodávky technologií pro zpracovatelský průmysl (dřevo, papír, celulózky, kůže) a pro potravinářský

průmysl (pivovary, zpracování, úprava a balení masa, drůbeže, sladkovodních ryb, ovoce, obilovin)
• dodávky zemědělských strojů a zařízení (traktory, zavlažovací systémy)
• dodávky nákladních a speciálních vozidel, pneumatik a náhradních dílů k nim
• výstavba montoven automobilů a traktorů
• dodávky hasící techniky, lehkých zbraní, munice a loveckých potřeb
• dodávky českého skla, porcelánu a bižuterie
• dodávky potravin (pivo, sušené mléko a další)

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Přestože bylo v průběhu let rozjednáno několik případů joint-ventures, nedošlo dosud k žádnému
konkrétnímu výsledku. Za významné pro vzájemný obchod pak lze považovat firmy bývalých angolských
studentů, např:

• Organizações José Veríssimo, LDA., Tr. Henrique G. Da Graca, Cx.P. 6285, Luanda, tel.: +244 222
263 565, fax: +244 222 261721, mail: orgverissimo@snet.co.ao

• Tanned Equipamentos, s.a.r.l., Cónego Manuel das Neves 84, Luanda,
tel.: +244 222 442 676, fax: +244 222 445 428, mail: dovala@tanned-
equipamentos.com                                                                

• Yoani & Yoani, Deolinda Rodrigues 76, Luanda, tel.: +244 222 262 429, mail: ioanin21@yahoo.com
• Angola Central Trade, Av. 4 de Fevereiro 52-B, Luanda, tel.: +244 222 330 744, fax: +244 222 333

778

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
Angolští obchodníci dosud poptávali velmi různorodé komodity (konkrétně např. cement, sklo, porcelán,
zbraně, strojírenské výrobky, dopravní prostředky, montované domky, čističky odpadních vod, úklidové
systémy, kabely, sloupy pro rozvod elektrické energie, izolátory, měřiče odběru elektrické energie a vody,
technologie likvidace odpadků, železo, ocel a výrobky z nich a potraviny). Poptávky se však většinou
podaří získat poté, co do kontaktu s potenciálními odběrateli vstoupí ZÚ. Na dovozově orientovaném
angolském trhu působí mnoho dodavatelů z různých zemí světa a nelze předpokládat, že by místní
klienti sami od sebe kontaktovali ZÚ ČR či české výrobce. Ze strany českých subjektů je proto zapotřebí
rozvinout aktivní marketingovou politiku, inzerci, účast na veletrzích, osobní návštěvy potenciálních
zákazníků, atd.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
Angola není v současné době považována z hlediska ZRS ČR za programovou zemi. V koncepci ZRS ČR
na období 2010-17 byla Angola zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, konkrétně mezi
„země, v nichž bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém
období“. Prakticky je v r. 2013  realizace české rozvojové spolupráce v Angole možná jen v podobě tzv.

mailto:orgverissimo@snet.co.ao
mailto:dovala@tanned-equipamentos.com
mailto:dovala@tanned-equipamentos.com
mailto:ioanin21@yahoo.com
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malých lokálních projektů, nebo v rámci spolupráce s dalšími donory (např. organizace Člověk v tísni se
tímto způsobem zapojuje).

V předchozím období byla Angola jednou z prioritních zemí ZRS ČR v období 2006 -2010. Důvodem
zařazení Angoly mezi prioritní země české ZRS byla zejména vysoká míra její potřebnosti, mimořádně
silná tradice vztahů a vysoký potenciál dalších přínosů rozvojové spolupráce (např. obchodní potenciál).
V neposlední řadě též zviditelnění české pomoci, která se v jiných zemích ztrácí za většími donory.

Tradice vzájemných vztahů v oblasti rozvojové spolupráce byla v minulosti kodifikována dohodou o
vědeckotechnické spolupráci, která definovala oblasti spolupráce a zřizovala zvláštní Československo-
angolskou smíšenou komisi pro vědeckotechnickou spolupráci, jejímž úkolem bylo dohlížet na plnění
dohody.  Detailnější podmínky spolupráce (např. podmínky vysílání československých expertů do Angoly)
definovaly dílčí protokoly.

V sektoru průmyslu bylo československé angažmá prostřednictvím vysílání odborníků nejintenzivnější
v oblasti výroby papíru a celulózy, kde se pomoc především projevila obnovou celulózky v Alto
Catumbela /původně portugalský podnik kryjící z 90% potřebu papíru v Angole a okolí/, kde byla ovšem
spolupráce v březnu 1983 citelně narušena únosem 66 československých expertů a jejich
rodinných příslušníků povstaleckým hnutím UNITA. Spolupráce se rozvíjela též v oblasti zpracování
dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, stejně tak jako v oblasti lesnictví. V sektoru
energetiky byla za cíl spolupráce stanovena elektrifikace v provinciích Benguela, Huambo, Bié a Moxico,
pozornost byla věnována zvláště otázce rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren.

Po jistém ochlazení česko-angolských vztahů v 90. letech došlo v návaznosti na obnovení politických
vztahů (otevření zastupitelského úřadu ČR v Luandě v roce 2002) k opětovnému zahájení rozvojové
spolupráce. Na léta 2000 - 2005 byly v rámci ZRS ČR vyčleněny prostředky na realizaci projektu
„Centrum zemědělského vzdělávání“, jehož realizátorem byl Institut tropického a subtropického
zemědělství České zemědělské univerzity.

Hlavními sektory zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) pro období 2006 - 2010 bylo zemědělství
(rozvoj zem.ědělské výroby malých a středních subjektů, rozvoj venkova) a školství (zejména zvýšení
kvalifikace občanů). Z geografického hlediska se ZRS v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico.

Příkladem již realizovaných projektů v provincii Bié může být projekt „Centrum zemědělského vzdělávání
v provincii Bié“, který úzce navázal na předchozí projekt „Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání“ ve
městě Kuitu , jehož prvních 17 absolventů obdrželo v závěru školního roku 2007 středoškolské diplomy.

V koncepci ZRS ČR na období 2010-17 byla Angola zařazena mezi prioritní země bez programu
spolupráce, konkrétně mezi „země, v nichž bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než
v předchozím programovém období“.

Témata dalších bilaterálních rozvojových projektů:

• Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008-2010)
• Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007-2010)
• Podpora základního školství o odlehlých okresech provincie Bié (2009-2012)
• Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009-2011), gestor ČRA

Témata trilaterálních rozvojových projektů:

• Cleaning up of Cuemba (2010 -2011)

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
Ekonomického úseku ZÚ ČR v Pretorii není znám žádný případ české firmy působící v oblasti služeb.

Za perspektivní by bylo možné považovat oblast cestovního ruchu.
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7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Nezbytnou podmínkou zaměstnání českého občana v Angole je pracovní kontrakt nebo písemný detailní
příslib pracovního kontraktu, schválený angolským Ministerstvem veřejné správy, zaměstnanosti
a sociálního zabezpečení před udělením pracovního víza (rovno pracovnímu povolení), plus ostatní
náležitosti podle charakteru předpokládané pracovní činnosti (viz odst. 1.13.). Na tomto místě je třeba
upozornit, že získání pracovního víza mimo sektor těžby ropy je velmi obtížné, angolské orgány jsou při
projednávání žádostí velmi byrokratické, již udělená pracovní víza nejsou automaticky prodlužována, proti
zaměstnávání cizinců v zahraničních společnostech stojí místní odbory, atd.
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Angolský trh, podobně jako ostatní trhy v Africe, nelze zpracovávat z kanceláře v ČR. Osobní kontakty
hrají velmi důležitou roli a osobní přítomnost je alespoň v začátcích jednou z hlavních podmínek
úspěšného působení na trhu. Angolský trh je velmi atraktivní, země vzhledem k tomu, že disponuje
obrovským množstvím ropy a diamantů, má dostatek finančních prostředků, a vzhledem k tomu,
že národní ekonomiku v podstatě zničil více než 40 let trvající ozbrojený konflikt, je většina potřeb
kryta dovozy. Těchto faktorů si je samozřejmě většina vývozců vědoma; v zemi proto panuje značná
konkurence. V těchto složitých podmínkách je proto téměř nutné mít zástupce na místě.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Zaměstnávání místních sil neklade angolská legislativa žádné zvláštní překážky a lze tím proto pověřit
běžného komerčního právníka. Naopak vyřízení pracovního povolení pro cizince je často problematické a
to i v případě, že se jedná o rodinného příslušníka angolského občana (viz. rovněž bod 7.9.).

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
Většinu podmínek pro zřízení kanceláře obsahuje Zákon o soukromých investicích, novelizovaný v květnu
2011. Záměr zřídit v Angole kancelář je nutné konzultovat s investiční agenturou ANIP – Agencia Nacional
para o Investimento Privado. Pro investice v hodnotě nad 1 mil. USD existují pobídky. Mezi investorem a
ANIP má být uzavřena smlouva, která mj. např. stanoví podmínky repatriace zisku.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Reklamu je v zemi možno zadávat prostřednictvím billboardů, televize, rozhlasu i tisku. Reklama má
význam pouze v Luandě a v několika dalších větších městech. Ve vnitrozemí se uplatní každé cenově
přijatelné zboží.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
V Angole platí ještě více než kdekoliv jinde, že obchodním sporům je třeba předcházet. V nedávné době
ve 168 angolských obcích fungovalo pouze 13 (!) soudů. Soudnictví je stále ještě pomalé a nevýkonné.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Veřejné zakázky bývají publikovány v oficiálních věstnících a někdy i v HSP. Často se tak ale bohužel děje
jen pro formu, neboť budoucí realizátor té které akce bývá již předurčen. Rozbujelá korupce v zemi je,
a ještě dlouho bude, velkým problémem. V ojedinělých případech, kdy veřejná soutěž je míněna vážně,
bývají preferování angolští účastníci.

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Jak již bylo v textu opakovaně uváděno, angolský trh je složitý, nicméně vzhledem k jeho malé míře
saturace a značné solventnosti je zároveň velmi atraktivní. Rizika jsou ovšem vyhodnocena jako vysoká:
dle stupnice OECD a potažmo EGAP se jedná o nepojistitelný trh. Tato skutečnost velmi komplikuje
finanční vztahy mezi partnery (nemožnost bankovních záruk při úvěrových obchodech).
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Pro pojištění proti politickým rizikům byla za podpory Světové banky zřízena African Trade Insurance
Agency, P. O. Box 10620, Nairobi, Keňa, web: www.ati-aca.com

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
Angola má základní právní ochranu práv duševního vlastnictví. Národní shromáždění Angoly přijalo v
srpnu 2005 na ochranu průmyslového duševního vlastnictví Pařížskou úmluvu. Ministerstvo průmyslu
Angoly spravuje práva k duševnímu vlastnictví - ochranné známky, patenty a užitné vzory na základě
zákona o průmyslovém vlastnictví č. 3/92. Ministerstvo kultury reguluje autorská práva, literární a
umělecká práva na základě autorského zákona č. 4/90.

Angola je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Pověřenou institucí by měl být
Institut práv průmyslového vlastnictví - Angolan Industrial Property Institute (IAPI).
Zákonná úprava v oblasti duševního vlastnictví prochází v Angole revizí (viz např. tento článek).

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
V zemi je obvyklé, že bývá vyžadována platba předem. Často se rovněž vyskytuje forma dokumentárního
neodvolatelného akreditivu. U větších dodávek a v případě investičních celků je však pravidlem
financování ze strany dodavatele.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní veletrh FILDA v Luandě,
který se koná každoročně v červenci. Akce se pravidelně účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a
další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní
pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko
a Rumunsko).

V Luandě se dále koná i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA (duben), potravinářský Expo
Alimenticia (květen), zdravotnický veletrh (srpen), Angola Motorshow (září), veletrh kultury a cestovního
ruchu FITEC (září), veletrh nábytku a dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh
ropného průmyslu FIPA (listopad).

http://www.ati-aca.com
http://allafrica.com/stories/201212280744.html
http://www.adamsadams.com/index.php/africa/africa_newsletters/angola__new_industrial_property_act/
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9. Investiční klima

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Podmínky vstupu pro zahraniční kapitál jsou stanoveny v Zákoně o soukromých investicích z roku 2003,
novelizovaném v r.  2011. Kontaktním místem pro zahraniční investory je agentura ANIP.  Pobídky
se v současné době vztahují na investice nad 1 mil. USD. Ve vybraných strategických sektorech jsou
zahraniční investice vyloučeny.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
Největší investice jsou v Angole do ropného průmyslu, především ze strany amerických, britských a
francouzských investorů. Ve stavebnictví investuje zejména Portugalsko a Brazílie, v těžbě diamantů
Rusko a Izrael, který se v Angole zabývá i zemědělstvím. Portugalské investice jsou rovněž zastoupeny
v sektoru bankovnictví. Velmi významné je angažmá ČLR v angolské infrastruktuře, stavebnictví a
rovněž v sektoru ropného průmyslu. Investice do ostatních sektorů ekonomiky jsou zatím minimální,
ale s potenciálem růstu. Např. kanadští investoři se zajímají vedle sektoru těžby nerostů také o
vodohospodářství a energetiku.

Po hospodářské a finanční krizi v r. 2008 některé angolské instituce a firmy jako Sonagol a Santoro
(spojené s dcerou prezidenta Isabel dos Santos) investovaly v zahraničí, zejména v Portugalsku, kde
získaly majetkové podíly v bankovnictví a energetice.

9.3. České investice v teritoriu
V současné době nejsou podle dostupných informací v Angole přítomny české investice.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
Kromě těžebního průmyslu jsou perspektivní maloobchod, telekomunikace, energetika, potravinářství a
stavebnictví (včetně infrastruktury).

Privatizace prozatím není aktuální. Státní sektor je značně netransparentní: jen 23 z 80 státních firem
v r. 2011 zpracovalo finanční zprávy v souladu s příslušným zákonem. V r. 2012 byly státní firmy příjemci
dotací v celkové výši 3 mld. USD

9.5. Rizika investování v teritoriu
Mezi rizika investování je nutno počítat i nízkou vymahatelnost práva, zásahy státu, epidemickou korupci,
absenci kvalifikované pracovní síly, vysokou kriminalitu a všeobecnou nevzdělanost.
 V květnu 2011 začal platit nový Zákon o soukromých investicích, který je po cca dvou letech uplatňování
kritizován ze strany angolských podnikatelských asociací pro příliš vysoký práh (1 mil. USD) nároku na
pobídky, což diskvalifikuje malé a střední firmy. Z hlediska zahraničních investorů je důležité, že v zákoně
chybí jasná kritéria pro repatriaci zisků. Zahraniční investor, který chce v Angole otevřít pobočku, musí
uzavřít kontrakt o joint-venture s investiční agenturou ANIP. Podmínky pro repatriaci zisků jsou pak
výsledkem negociací a součástí kontraktu investora s ANIP.
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
V posledních letech Angola výrazně zlepšila své postavení na mezinárodní scéně.

Vysoká dětská úmrtnost a nízká naděje dožití, vysoký podíl obyvatelstva žijícího pod hranicí chudoby
a extrémní chudoby, výskyt řady infekčních nemocí, negramotnost, nedostatečná úroveň školství a
zdravotnictví, vysoká míra nezaměstnanosti, koncentrace obyvatelstva v hlavním městě Luandě, to jsou
problémy k řešení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, samozřejmě za předpokladu dostatků
finančních prostředků.

Vývoj světových cen ropy hraje pro angolskou ekonomiku zásadní roli. Ropné příjmy jsou nemalé, avšak
korupce se stále nízkou transparentností hospodaření některých podniků a institucí či enormní náklady na
provoz státu (především jeho vojensko - bezpečnostních složek) jsou faktory, které mají negativní dopad.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Převažujícím trendem je prohlubování spolupráce s ČLR a dalšími zeměmi v rámci linie Jih-Jih. Pokud se
týká legislativních změn v zemi, je jich celá řada vzhledem k tomu, že probíhají legislativní, ekonomické i
fiskální reformy.

Angolská národní banka provádí opatření k de-dolarizaci vnitrostátního platebního styku. Výsledkem je
začátkem r. 2013 růst kursu dolaru na neformálním/černém trhu až na 106-108 kwanza k USD, přičemž
oficiální kurs je 95-96 kwanza k USD.

Podle některých zdrojů angolské úřady zvažují odstranění dotace na pohonné hmoty, tak jako již učinily
další africké země (Nigérie, Ghana, Guinea, Čad, Kamerun, Uganda a Tanzanie). Ceny benzínu jsou
začátkem r. 2013 na 0,6 USD / 1l a ceny nafty 0,4 USD / 1l a v případě zrušení dotace by citelně vzrostly,
což by se odrazilo ve vyšší inflaci a nákladech ve firemním sektoru. Populaci by vláda zvýšení cen
pohonných hmot zřejmě kompenzovala.

Podnikatelské asociace lobují ve prospěch zavedení nového celního sazebníku, který měl původně začít
platit už od r. 2012. Dovozní cla by se měla v zájmu diversifikace angolské ekonomiky zvýšit na všechny
kategorie zboží, které se v Angole produkují, zejména na cement, potraviny a nápoje.
Perspektivnost angolského trhu z hlediska spotřebního zboží dokazuje mj. také nárůst přítomnosti
zahraničních (jihoafrických) obchodních řetězců jako Shoprite a Spar.

V r. 2013 také nadále probíhají jednání mezi EU a tzv. skupinou zemí EPA SADC, zahrnující i Angolu, o
tzv. Dohodě o hospodářském partnerství (EPA.)

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Angola je v současnosti z hlediska ekonomických příležitostí jednou z nejperspektivnějších zemích
afrického kontinentu. Zároveň se jedná o rizikové teritorium.  Více než čtyřicet let trvající ozbrojený
konflikt, který měl v letech 1961 až 1975 podobu národně osvobozeneckého boje proti portugalské
nadvládě a poté až do počátku roku 2002 podobu občanské války, angolskou ekonomiku z hlediska
výrobních kapacit i infrastruktury prakticky zničil a doposud probíhající obnova skýtá různé příležitosti.

Tradice zemědělské i průmyslové výroby je přitom silná a je proto jedním z důvodů zájmu zahraničních
investorů. Přes rozšířenou chudobu má Angola významné zásoby ropy a diamantů, které v současné
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době představují rozhodující příjmy státního rozpočtu a potažmo zdroje financování investičních projektů
obnovy v poválečné éře.

Současný stav, tedy faktická neexistence domácího průmyslu (s výjimkou výroby cementu, potravin
a nápojů), atraktivitu angolského národního trhu paradoxně ještě zvyšuje, neboť země dováží široký
sortiment produktů pro soukromou spotřebu i průmysl.

Angola má tak předpoklady být zajímavým odbytištěm českého zboží, služeb, investic i lidského kapitálu
v subsaharské Africe. A to jak v krátkodobém horizontu čistých dovozů, tak ve středně a dlouhodobé
perspektivě pro výrobní investice.

 


