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1. Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu
• Botswanská republika

1.2. Rozloha
• 581 730 km 2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva

• Počet obyvatel: 2,029,307
• Hustota na km2: 3,4 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení

• 2,4 % (vzhledem k pandemii HIV/AIDS a zvýšení úmrtnosti z tohoto důvodu lze říci, že přírůstek je
udržován přistěhovalectvím z okolních zemí - Zimbabwe, Zambie apod.)

1.5. Národnostní složení
• 90 % - Tswana
• bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), bušmeni (Basarwa), běloši a Asiaté

1.6. Náboženské složení
• 30 % - tradiční animistická náboženství
• 70 % - křesťané

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• Setswana, angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města

10 administrativních distriktů

• Ngamiland
• Chobe
• Central
• North East
• Ghanhzi
• Kgalagadi
• Southern
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• South East
• Kweneng
• Kgatleng

Hlavní město

• Gaborone (185 891 obyvatel)

Další města

• Francistown (84 406 obyv.)
• Selebi-Phikwe (50 012 obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
• Pula (P) - 100 thebe
• směnný kurz je stanoven na základě měnového koše složeného ze Zvláštních práv čerpání (SDR) a

jihoafrického randu (ZAR)
• V srpnu 2013 byl dle České národní banky ("kursy ostatních měn") kurs 2,225 Kč / 1 pula

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
•  1. ledna - Nový rok
•  6. dubna - Velký pátek (velikonoční - pohyblivé)
•  9. dubna - velikonoční pondělí (pohyblivé)
•  1. května - svátek práce
• 25. května - den nanebevzetí (pohyblivé)
•  1. července - den Sira Seretse Khamy (1. prezident)
• 21. července - prezidentský den
• 30. září - den Botswany (státní svátek)
• 25. prosince - svátek vánoční
• 26. prosince - tzv. „Boxing Day"

Úřední hodiny

• banky - pondělí až pátek 08:00–15:00, středa 08:00–13:00, sobota 08:00–11:30
• firmy - pondělí až pátek 08:00–17:00
• úřady - pondělí až pátek 07:30–16:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Vzhledem k ekonomickému i národnostnímu propojení s JAR (většina obyvatel jihoafrické Severozápadní
provincie, která hraničí s Botswanou, je Tswana, v Botswaně je řada bělochů afrikánského původu) je
prostředí i jednání dosti podobné JAR. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní
situace - kriminalita, je o něco lepší než v JAR, i když i v Botswaně je nutno věnovat zvýšenou pozornost
této problematice (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních
schránkách v hotelu a pod.). Korupce je značně nižší než v sousední JAR a vláda se věnuje jejímu dalšímu
omezení, nicméně transparence státních zakázek není dostatečná (např. dle závěrů mise Světové banky
do Botswany medializované v srpnu 2013).
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1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Zdravotní péče je ve velkých městech na velmi dobré úrovni. Je nutné zdravotní pojištění na cestu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Víza: se vydávají na velvyslanectví Botswanské republiky v Londýně.

Cestující mohou bezcelně dovézt: 2 litry vína, 1 litr lihovin, 400 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 gramů
tabáku, 50 ml parfémů, 250 ml toaletní vody a 6 plechovek limonády. Zbraně musí být licencované a
musí být deklarovány při příjezdu.

Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty,
šeky, cestovní šeky). V Botswaně jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American
Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně - před cestou mimo hlavní centra a města
je nutno se informovat. Výměnu valut na pula je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních
přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách, protože není zajištěna směna v
odlehlejších oblastech.

Časový posun: +2 hod oproti GMT, +1 hod oproti středoevropskému času (zimnímu).

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní provolba: +267

Roční teploty:

• nejvyšší průměrné - na severu v říjnu a na jihu v lednu - 32 až 35oC
• nejnižší průměrné - v červnu a červenci - 23 až 25oC v severní polovině země a 21 až 23oC v jižní

polovině země ve dne a 5 až 7oC na severu a 2 až 5oC na jihu v noci.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
V Botswaně se vyskytuje malárie (v hlavním městě Gaborone nikoliv, což je však výjimka), na severu v
distriktu Chobe se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc.

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
V Botswaně se nenachází český zastupitelský úřad a teritoriálně příslušný je ZÚ ČR v Pretorii,
Jihoafrická republika (včetně konzulární agendy). V červnu 2012 začal v Gaborone působit Honorární
konzulát ČR vedený p. Branko Cavričem s kontaktní adresou:

Honorary Consulate of the Czech Republic
Address: Thebe Circle, plot 2879, ext. 10, Gaborone, Box 70424
Tel.: +267/318 4597
Fax: +267/316 5613
E-mail: gaborone@honorary.mzv.cz

http://botswana.embassy-uk.co.uk/
mailto:gaborone@honorary.mzv.cz
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Adresa ZÚ ČR:

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
Vedoucí zastupitelského úřadu: Ing. Blanka Fajkusová, PhD., velvyslankyně

Ekonomický úsek: Ing. Ivana Klímová (tel.: 0027-12-431 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 Botswaně jsou z členských zemí EU velvyslanectví a vysoká komisařství Velké Británie, Francie,
Německa, Švédska a je tam také Delegace Evropské unie.

Kontakt na Delegaci EU v Botswaně

Delegation of the European Union
fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2, Gaborone
poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana

Tel. +267-391 4455
Fax +267-391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/about_us/contacts/index_en.htm

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

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
Policie: 999

Hasiči: 998

Ambulance: 997

1.18. Internetové informační zdroje
• Bank of Botswana (centrální banka)
• Vláda Botswany (možný přístup na stránky všech ministerstev)
• Botswana Institute for Development Policy Analysis (informace o publikacích z ekonomiky Botswany)
• Botswana Online (vyhledávací portál)
• Nezávislý týdeník Mmegi

mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
mailto:Delegation-botswana@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/about_us/contacts/index_en.htm
http://www.bankofbotswana.bw
http://www.gov.bw
http://www.bidpa.bw
http://www.botswana-online.com
http://www.mmegi.bw
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• Organizace na podporu vývozu a investic BEDIA se v r. 2012 sloučila s IFSC a transformovala na
Botswana Investment and Trade Centre - BITC

• International Financial Services Centre (IFSC) - sloučeno s BEDIA do BITC viz výše
• Botswana Development Corporation - agentura na podporu rozvoje
• Central Statistical Office of Botswana - statistický úřad
• databáze botswanských právních aktů - http://www.elaws.gov.bw/

1.19. Adresy významných institucí

http://www.bedia.co.bw
http://www.bedia.bw/news/news.php?lang=&NewsID=54
http://www.ifsc.co.bw
http://www.bdc.bw
http://www.cso.gov.bw/
http://www.elaws.gov.bw/
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3. Zahraničně-politická orientace

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních

• OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO a pod.)
• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
• Mezinárodní měnový fond (IMF)
• Světová organizace obchodu (WTO)
• Hnutí nezúčastněných (NAM)
• Commonwealth
• Africká unie (AU)
• Africká rozvojová banka (ADB)
• Jihoafrická celní unie (SACU)
• Jihoafrické rozvojové společenství (SADC) - v Gaborone je sekretariát této organizace

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
• Marakešská dohoda o založení WTO z 15. 4. 1994 a další dohody v rámci WTO
• Dohoda o celní unii SACU z 21. 10. 2002 (JAR, Botswana, Lesotho, Svazijsko a Namibie)
• Smlouva o založení SADC - 1992 (14 členských zemí)
• SADC obchodní protokol z 9. 9. 1996 - předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu
• Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost 1. 9. 2000 (pouze 11 členských

zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie,
Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Konžská demokratická republika a Seychelly).

• Prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) - ze dne 4.6.2009, která v
obchodně-politické části nahradila režim podle dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP; pozn. o
plnohodnotné EPA mezi EU a tzv. skupinou zemí EPA SADC se stále vedou jednání (2013)

• Konvence o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy fauny a flory (CITES)
• Dohoda o Mezinárodním centru pro řešení investičních sporů (ICSID)
• Dohoda o Mnohostranné investiční garanční agentuře (MIGA) - v rámci MMF

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

• V minulosti existovala nyní již neplatná Obchodní dohoda podepsaná v Gaborone 14. 1. 1985 a
ukončená v souvislosti se vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou
Dohody z Cotonou o partnerství mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a
Pacifiku (ACP) vč. Botswany. Dne 4. června 2009 Botswana podepsala s EU prozatimní Dohodu o
hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která v obchodně-politických vztazích nahradila dohodu
z Cotonou.

• Dohoda o vědecko-technické spolupráci - podepsána v Gaborone 5. 6. 1984
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4. Ekonomická charakteristika země

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Ekonomický vývoj země je určován „Národními rozvojovými plány" (National Development Plan - NDP).
Hlavními cíly ekonomické politiky je diverzifikace ekonomiky a růst počtu pracovních míst a také boj s
pandemií HIV/AIDS. V úsilí po dosažení udržitelného ekonomického rozvoje vláda využívala uvážlivé
hospodářské kroky, které jí umožnily vytvořit rezervy pro investice v oblasti infrastruktury, a to i sociální.

Významnou výzvou pro ekonomickou politiku Botswany bude i nadále vybalancování potřeby po
občanském ekonomickém posílení (rozvoj místních firem) s přáním přilákat přímé zahraniční investice
do ekonomiky, a to především s cílem její diverzifikace. V posledních letech pak posílil snahy po zvýšení
vlivu místních firem odchod některých zahraničních společností z Botswany po neúspěšné realizaci
své investice (např. jihokorejská automobilka Hyundai postavila závod na kompletaci svých osobních
automobilů v Botswaně, který pak opustila).

Vládní fiskální a monetární politika je dost restriktivní, a to i přes vysoké vládní výdaje. Rozpočet byl
prakticky každoročně od roku 1980 přebytkový, což umožňovalo vládě vytvářet značné rezervy.

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavními příjmy vlády jsou příjmy z těžby diamantů, příjem ze společného
výnosu z dovozního cla Jihoafrické celní unie (SACU) a z příjmů centrální banky Bank of Botswana z jejího
investování státních devizových rezerv, nemá výnos z daní takový význam pro státní rozpočet.

Botswanská měna pula je vázána na tzv. zvláštní práva čerpání (SDR) a především jihoafrický rand
(ZAR).

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
V tabulce jsou uvedeny základní makroekonomické ukazatele botswanské ekonomiky za posledních 5
fiskálních let (hodnoty v USD jsou přepočítány průměrnými ročními kurzy):

Základní makroekonomické údaje
Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014

HDP v běžných
cenách

mld USD 17,675 17,624 18,262 19,163

HDP na
obyvatele

tis. USD 9.5 9,4 9,6 9,98

růst HDP % 5,1 3,8 4,2 4,2
míra inflace % 8,5 7,5 7,2 6,9
míra
nezaměstnanosti

% 17,8 17,5 ..  

průměrný kurz Pula/USD 0,145 0,125 0,12  
úrokové sazby % p.a. 9,5 9,5 9  

Zdroj: MMF, WEO databáze duben 2013 (data o HDP a inflaci vč. projekce); Statistický úřad
www.cso.gov.bw (nezaměstnanost); Centrální banka www.bankofbotswana.bw (kurz a úrokové sazby)

Podíl jednotlivých odvětví botswanského hospodářství na tvorbě HDP (2009)
odvětví hospodářství  (%)

Zemědělství, lesnictví a rybolov 3
těžební průmysl 25,9
zpracovatelský průmysl 4

http://www.cso.gov.bw
http://www.bankofbotswana.bw
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energetika a vodní hospodářství 2,9
stavebnictví 5,2
Obchod, hotely a restaurace 13,6
doprava a telekomunikace 4,9
finanční a podnikatelské služby 12,4
státní správa 18,5
zdravotnictví a sociální péče 4,2

Zdroj: Bank of Botswana  - Annual Report 2010

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl se podílí na HDP pouze necelými 4 %, avšak zaměstnává 10 % celkového
počtu pracovníků. Vláda vidí ve zpracovatelském průmyslu velmi významný obor pro vytváření
nových pracovních míst a snaží se podporovat diverzifikaci z těžebního průmyslu na zpracovatelský a
především pak příliv zahraničních přímých investic do tohoto odvětví. Vzhledem k omezenému trhu v
Botswaně závisí rozvoj tohoto odvětví na napojení na další jihoafrické trhy v rámci celní unie SACU, a
to především JAR. S cílem další podpory rozvoje zpracovatelského průmyslu je uplatňována v tomto
odvětví daň z příjmu právnických osob ve snížené výši 15 %. Na druhou stranu další rozvoj botswanského
zpracovatelského průmyslu brzdí nedostatek pozemků napojených na služby, vysoké nájemné a náklady
na veřejnou infrastrukturu a dopravu, nízká produktivita práce spojená s nízkou odborností místní
pracovní síly.

Těžební průmysl

Nerostné bohatství vytváří předpoklady pro vysoké tempo růstu botswanské ekonomiky a Botswana je
v současné době druhým největším těžebním producentem po JAR, co se týče hodnoty. Vláda přijala
nový Zákon o těžbě a nerostném bohatství s cílem podpořit soukromé investice do těžby v odlehlejších
oblastech. Hlavními těženými surovinami (rok 2004) jsou diamanty, měděno-niklová ruda, uhlí, bezvodá
soda a sůl.

Rozsáhlá těžba nerostných surovin začala v roce 1971, kdy byl otevřen diamantový důl v Orapě (Centrální
distrikt) firmou De Beers Botswana Mining Company (nyní Debswana - 50 % vlastní botswanský stát a 50
% nadnárodní společnost De Beers). Postupně se otevíraly další diamantové doly a v současné době jsou
objevována nová naleziště diamantů v centrální oblasti Kalahari.

Měděno-niklová ruda se těží v nalezišti u města Selebi-Phikwe, kde však není těžba ekonomicky rentabilní
a vláda ji udržuje finančními injekcemi z důvodu zachování zaměstnanosti v oblasti.

V Botswaně jsou značná ložiska uhlí, avšak nejsou plně využívána z důvodu vysokých dopravních nákladů
a nízké kvality - těží se pouze v dole v Morupule, kde je uhlí využíváno místní tepelnou elektrárnou.
Významná je také těžba bezvodé sody (těžební společnost Botash z 50 % vlastněná botswanským státem
a 50 % je ve vlastnictví nadnárodních firem Anglo American, De Beers a jihoafrické African Explosives
and Chemical Industries - AECI), která se však potýká se silnou americkou konkurencí. Zlata se těží velmi
málo, ale jsou rozvíjena nová naleziště, kde se předpokládají značné zásoby.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, je v těžebním průmyslu značný vliv nadnárodních a jihoafrických
firem, přičemž však si botswanský stát zachovává výrazný podíl na tomto odvětví (většinou 50% podíl v
těžebních firmách).

4.4. Stavebnictví
Až do roku 1991 zaznamenávalo stavebnictví velmi dynamický rozvoj. Po určité krizi, do které se dostalo
zrušením vládních kontraktů státní firmy Botswana Housing Corp. z důvodu korupční aféry v letech 1992–
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3, došlo k opětovnému nárůstu výstavby. V roce 2009 však stavebnictví zaznamenalo pokles v porovnání
s předchozím rokem o - 2,3 % (investoři jsou většinou z JAR - obchodní řetězce).

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Botswana patří do subtropického klimatického pásma, ale v posledních letech zaznamenala řadu suchých
let. Vláda se snaží v suchých letech podporovat farmáře dotacemi a stává se tak, že pro farmáře jsou
suchá léta ziskovější než normální z důvodu státních dotací.

Hlavním produktem botswanského zemědělství je chov dobytka. Vývoz masa tvoří jednu z
nejvýznamnějších vývozních položek.

Rostlinná výroba je velmi malá vzhledem ke klimatickým podmínkám a ani v klimaticky příznivých letech
nepokrývá z 1/3 potřebu místního trhu. Lesnictví je nevýznamné a dřevo je hlavně užíváno ve vesnických
oblastech jako topivo a pro vaření. Rybolov je minimální a týká se sladkovodních ryb z řeky Chobe a delty
Okavango.

4.6. Služby
Nejvýznamnější oblastí služeb v Botswaně je obchod, a to především zahraniční, což vyplývá ze samotné
podstaty ekonomiky, která je značně orientovaná na vývoz vytěžených nerostů a surovin. V současné
době působí v Botswaně řada obchodních řetězců přicházejících z JAR.

Vláda vytváří podmínky pro rozvoj finančních služeb s cílem vytvoření finančního centra pro financování
rozvoje jiných afrických zemí ze zdrojů jak vlastních, tak převážně ze třetích zemí. Jelikož se jedná o
rozvojové odvětví je zde také 15% sazba daně z příjmu právnických osob. Botswanská burza (Botswana
Stock Exchange - BSE) byla založena teprve v roce 1995.

Dalším rozvojovým odvětvím je cestovní ruch. V letech 2005 - 2010  významně vzrostl příliv turistů
do Botswany, která se soustřeďuje hlavně na bohatší klientelu. Podle světových přehledů patří mezi
10 nejlepších turistických destinací, především s ohledem na nedotčený život divoké zvěře v mnoha
národních parcích (hlavně delta Okavango).

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Oblast dopravní infrastruktury je značně nerozvinutá - velká většina silniční a železniční sítě je
soustředěna ve východní části země mezi městy Lobatse, Gaborone a Francistown (železnice z JAR přes
Botswanu do severního Zimbabwe a dále Zambie) a dále má značný význam tzv. transkalaharská silnice
spojující Namibii přes Botswanu s JAR.

V souvislosti s rozvojem průmyslu roste význam energetiky a také vodního hospodářství, které má však
vzhledem ke klimatickým podmínkám velmi omezené zdroje. Proto bude do budoucna hrát významnou
roli čištění a úprava vody. V zemi existuje jediný významný energetický celek - tepelná elektrárna
Morupule (výkon 132 MW), která využívá místní uhlí (pokrývá 44 % národní spotřeby). Vedle stávající
Morupule "A" se buduje tzv. Morupule "B" (s cílovým výkonem 4x150 MW.)  Botswana je propojena s
okolními státy v rámci tzv. „Southern African Power Pool" a 56 % své spotřeby elektrické energie pokrývá
dovozem levné elektřiny ze států v rámci tohoto poolu (JAR, Zimbabwe, Zambie a další).

Botswanský telekomunikační systém je plně digitalizovaný. Pevné linky provozuje státní Botswana
Telecommunication Corporation (BTC). V oblasti mobilních sítí jsou 2 operátoři Orange a Mascom
Wireless.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Botswana má jako země se střední úrovní příjmů na hlavu obyvatelstva problémy se získáváním
zahraniční rozvojové pomoci. Největšími partnery v bilaterální pomoci jsou USA a Německo, dále Norsko a
Japonsko. V multilaterální oblasti převažují prostředky organizací OSN a doposud také Evropská komise.

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/project/p-bw-fa0-001/
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5. Finanční a daňový sektor

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

mil. pula 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  2011/12
Příjmy 3947,05 4350,10 4234,63 3997,76 3849
Výdaje 3457,23 3403,01 4069,16 5169,22 3867
Saldo 489,82 947,09 165,47 - 1171,46 -181 

Zdroj: Bank of Botswana - Annual Report 2010

Fiskální rok začíná v Botswaně 1. 4. a končí 31. 3.
Hlavní principy a data z rozpočtové, fiskální a daňové politiky jsou každoročně představeny
příslušným ministrem formou tzv. Budget Speech. Např. pro r.2013: http://www.gov.bw/Global/Portal
%20Team/2013%20Budget%20Speech_1Feb2013_Final.pdf
Devizové rezervy v pula, USD a SDR zobrazuje graf na stránkách centrální banky BW: http://
www.bankofbotswana.bw/indicators/reserves

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

Platební bilance v mil. USD

 2006 2007 2008 2009
Zboží 1916,34 1731,28 438,54 - 676,43
Služby -64,19 - 180,97 80,01 - 624,95
Výnosy - 777,47 - 742,83 - 634,51 39,82
Běžné převody 876,91 1112,22 1044,53 599,89
Běžný účet 1951,58 1919,69 928,57 - 661,68
Kapitálový účet 24,54 80,86 103,34 113,70
Finanční účet - 177,55 - 229,12 833,09 726,99
Čisté chyby a
opomenutí

- 30,34 -18,40 - 769,13 - 812,74

Celková bilance 1768,24 1753,03 1095,87 - 633,72

Zdroj: Bank of Botswana (přepočet průměrnými kurzy)

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Celková zahraniční zadluženost dosáhla v březnu 2012 hodnoty 14188 mil Pula (16,6 % HDP).
Zdroj: Výroční zpráva centrální banky 2012 (str. 74) - http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/
bob-ar-2012-main.pdf

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Seznam komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky: http://
www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103015021-banks

Patří k nim např.:

• Barclays Bank of Botswana Ltd. (založena 1950 - britská banka Barclays Bank)
• Standard Chartered Bank Botswana Ltd. (založena 1950 - britská Standard Chartered Bank)
• First National Bank of Botswana Ltd. (založena 1991 - jihoafrická First National Bank)

http://www.gov.bw/Global/Portal%20Team/2013%20Budget%20Speech_1Feb2013_Final.pdf
http://www.gov.bw/Global/Portal%20Team/2013%20Budget%20Speech_1Feb2013_Final.pdf
http://www.bankofbotswana.bw/indicators/reserves
http://www.bankofbotswana.bw/indicators/reserves
http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/bob-ar-2012-main.pdf
http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/bob-ar-2012-main.pdf
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103015021-banks
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103015021-banks
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• Stanbic Bank Botswana Ltd. (založena 1992 - jihoafrická Standard Bank)
• Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (založena 2000 - indická Bank of Baroda)
• Bank of India (Botswana)

Dále zde působí řada nebankovních finančních institucí na podporu rozvoje Botswany, které jsou většinou
v rukou státu. Jsou to např.:

• National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
• Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
• Botswana Savings Bank (venkovské oblasti - využívá poštovní sítě)
• Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními

podnikateli - formou úvěrů i kapitálového podílu)

Také pojišťovnictví se rozvíjí a v zemi působí celá řada pojišťoven.
Více viz např. portál: http://www.insurancegateway.co.za/16.2.89.Irn=957
Botswana Incurance Company - BIC, historie:  http://www.bic.co.bw/index.php/about-us/our-history

5.5. Daňový systém
Daňové příjmy nejsou pro státní rozpočet Botswany rozhodující příjmovou položkou.

Od 1. 7. 2002 byla zavedena daň z přidané hodnoty (VAT) ve výši 10 %, aktuální sazba je 12 %.

Daň z příjmu právnických osob činí 22 % (od finančního roku 2012, po zjednodušující reformě zavedené k
1.7.2011). Pro nerezidentní společnosti je však daň z příjmu 30 % (dříve byla 25 %; výhodnější se
tak stává založit v Botswaně dceřinnou firmu než působit na tomto trhu prostřednictvím pobočky
zahraniční firmy).
Některá rozvojová odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou
sazbu daně z příjmu na 15 %.
Sazba srážkové daně z dividend byla snížena z 15 % na 7,5 % od 1.7.2011.
Viz také http://www.lexafrica.com/images/upload/members/LA%20BOTSWANA.pdf

http://www.insurancegateway.co.za/16.2.89.Irn=957
http://www.bic.co.bw/index.php/about-us/our-history
http://www.lexafrica.com/images/upload/members/LA%20BOTSWANA.pdf
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6. Zahraniční obchod země

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

mil. pula 2007 2008 2009
Dovoz (CIF) 3464,61 4380,20 4002,87
Vývoz (FOB) 5195,89 4818,74 3326,44
Saldo 1731,28 438,54 - 676,43

Zdroj: Bank of Botswana

Obchodní bilance BW v mld. USD 0,391 (2011), 0,866 (2012) a 0,720 (2013)
Obchodní bilance BW jako % HDP 2,211 (2011), 4,916 (2012, 3,943 (2013)
Zdroj: Odhady MMF (WEO databáze)

Botswanská ekonomika je velmi otevřená. Hlavní a také dominantní vývozní položkou jsou diamanty. Na
druhou stranu Botswana dováží prakticky veškeré spotřební zboží a potraviny.
Obchodní bilance Botswany za březen 2013 skončila přebytkem přes 1 mld. pula (cca 2,27 mld. CZK)
oproti rovněž proficitnímu výsledku 285,5 mil. pula dosaženému v únoru 2013. Vývoz v březnu vzrostl
o 17 % především díky vyššímu odbytu diamantů v hodnotě cca 5,3 mld. pula (cca 85,5 % celkového
vývozu), zatímco dovozy stouply jen o 3 %.  Dalších 7,1 % vývozů Botswany připadal v daném měsíci na
vrub mědi a niklu, strojů a reexportované elektroniky. Na straně dovozů představovaly diamanty 10,4 %
(541 mil. pula), následovaly potraviny, nápoje a tabák a plasty (9,3 %, v celkové hodnotě 485 mil. pula).
Hlavním vývozním trhem pro Botswanu zůstává EU, kam v březnu 2013 směřovalo cca 72,4 % všech
vývozů v celkové hodnotě 4,5 mld. pula.

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
EU a především Velká Británie je hlavním obchodním partnerem Botswany, která využívá výhod
preferenčního obchodně politického režimu s EU (do října 2014 na základě interního evropského nařízení
o přístupu na trh, tento režim by měl být nahrazen dosud vyjednávanou dohodou hospodářském
partnerství - EPA) a s USA na základě AGOA.

Hlavní vývozní země
Země Podíl v %

Velká Británie 81,5
Ostatní EU 7,9
SACU 6,3
Zimbabwe 2,8
Ostatní Afrika 0,3
USA 0,3
Ostatní země 0,9

Zdroj: Ministerstvo financí a plánování

Hlavní dovozní země
Země Podíl v %

SACU 73,3
Zimbabwe 0,6
Ostatní Afrika 0,4
Velká Británie 2,6
Ostatní EU 12,3
Jižní Korea 0,1
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USA 0,7
Ostatní země 16,3

Zdroj: Ministerstvo financí a plánování

6.3. Komoditní struktura
Největšími vývozní položkou jsou diamanty, dále měděno-niklová ruda, maso a textilní výrobky. (Pozn.:
Mezi lety 1994 a 2000 měla v Botswaně továrnu automobilkaHyundai.)

V dovozu jsou hlavními položkami stroje a elektrická zařízení, potraviny a nápoje, stroje a dopravní
zařízení, chemické a gumárenské výrobky a také dřevařské a papírenské výrobky.

 

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff"), který
se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly.
Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky
jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např.
Botswany. Od 1. 7. 2002 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty. S ohledem na SACU musí
Botswana uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.

Při dovozu ze zemí mimo SACU musí být předložen dovozní „bill of entry", ze zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. Dovozní povolení a případně i zdravotní certifikát se vyžaduje u některého
zboží jako např. domácí zvířata (psi, kočky apod.), rostliny a zvířata všeobecně, zbraně, živočišné
produkty a lodě. Některé zemědělské produkty podléhají také dovozním omezením. Dovozní povolení na
dovoz přímo z nečlenských zemí SACU vydává odbor obchodu a spotřebitelských věcí (Department of
Commerce and Consumer Affairs) Ministerstva obchodu a průmyslu. Tato dovozní povolení se nevyžadují
na dovoz z Malawi a Zimbabwe s výjimkou některých zemědělských produktů. Povolení nejsou přenosná
a vydávají se na základě žádosti. Liberální devizový režim Botswany nepředstavuje překážku pro získání
potřebných deviz na dovoz zboží. Dovozce musí pouze dokázat, že zboží došlo do Botswany, a deklarovat
jeho hodnotu (faktura).

Při vývozu je nutno vyplnit u nečlenských zemí SACU vývozní „bill of entry", u zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. U většiny vývozů se nevyžaduje vývozní povolení. Toto je vyžadováno u
radioaktivních materiálů, neleštěných diamantů, zlata, divoké zvěře a jejích trofejí, rostlin, usní a kůží a
zemědělských produktů.

6.5. Ochrana domácího trhu
Kromě celních sazeb nejsou uplatňovány žádné další administrativní překážky mající za cíl omezení
dovozů.

6.6. Zóny volného obchodu
V současné době je Botswana signatářem těchto dvou- a mnohostranných preferenčních ujednání:

• Obchodní dohoda mezi Botswanskou republikou a Zimbabwskou republikou (podepsána v říjnu 1988)
- prakticky se jedná o dohodu o volném obchodu, kdy jsou odstraněna v obchodě cla a kvantitativní
vývozní a dovozní omezení, přičemž je stanoven dolní limit na místní podíl ve výrobcích (25 %)

• Celní unie SACU (Southern African Customs Union) - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko -
obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu)
pouze platbě DPH
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• SADC (South African Development Community) - jedná se o oblast volného obchodu, která byla
založena SADC Trade Protocol, podepsaným v srpnu 1996. V současné době je volný obchod
položkami kategorie „A" (především zboží investičního charakteru). Zboží kategorie „B" (položky,
jejichž clo je významným zdrojem pro rozpočet) bude liberalizováno postupně do roku 2008 a
„C" (citlivé položky) mezi roky 2008 a 2012

Dále je Botswana součástí ujednání poskytujících nereciproční preference na dovoz zboží z rozvojových
zemí do EU a USA, a to:

• Prozatimní dohoda o hospodářské spolupráci ze dne 4.6.2009 (interim EPA) nahrazující v obchodních
ustanoveních dohodu z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afriky, Karibiku a Pacifiku). O plnohodnotné
EPA mezi EU a tzv. skupinou zemí EPA SADC se vyjednává.

• AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi
Botswanou a USA preferenční režim na dovoz do USA.
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7.1. Smluvní základna
Obchodně politický režim ve vzájemných vztazích byl v minulosti upraven obchodní dohodou mezi vládou
Československé socialistické republiky a vládou Botswanské republiky, která byla podepsána dne 14. 1.
1985. Po vstupu ČR do EU byla tato dohoda ukončena.

Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou  Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. Dne 4.
června 2009 Botswana podepsala s EU prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (interim EPA), jež
nahradila prefereční úpravu v obchodních vztazích obsažených ve výše zmíněné dohodě z Cotonou.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD
 2008 2009 2010 2011 2012

Vývoz 60 136 743 802 1359
Dovoz 84 266 186 11 3
Saldo - 24 - 130 557 791 1356 

Zdroj: statistiky ČSÚ/Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Botswanské republiky, téměř zanedbatelný. Pohyboval se
většinou v řádu statisíců USD. V roce 2012 vývoz výrazně vzrostl v porovnání s předešlými roky na 1,359
mil. USD a dovoz byl naopak zcela minimální.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Aktuální komoditní struktura českého zahraničního obchodu s Botswanskou republikou za  leden - listopad
2010 byla následující:

Vývoz v tis. USD
Skupina SITC Název Vývoz Dovoz

0 Potraviny a živá zvířata 11 189
6 Tržní výrobky hlavně

tříděné podle materiálu
303 0

7 Stroje a dopravní
prostředky

337 0

8 Různé výrobky 14 12
Celkem  665 201

Zdroj: statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Jako perspektivní je možno vidět ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody (vzhledem
ke značnému nedostatku vody a nutnosti šetřit s ní), některé strojírenské položky především pro těžební
průmysl. Botswanská strana nabízí spolupráci v oblasti výroby skla a zpracování kůží (koželužna).
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7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a jeho relativní neznalosti nejsou zatím české
firmy dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Pokud je ZÚ známo,
není v zemi finalizován žádný joint-venture, přestože některé pokusy měly slibný začátek.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
Zastupitelský úřad neregistruje žádnou poptávku po českém zboží, ani nabídku na výrobní kooperaci.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska české rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován
žádný bilaterální projekt.

V ČR studují botswanští studenti medicíny, avšak za stipendia poskytovaná botswanskou vládou.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
Není evidována.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
viz kap. 8.2
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu
Botswanský trh je malý a silně propojený se sousední "velkou zemí" JAR.
Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního
charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů
na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který nakupuje na
vlastní účet a prodává menším firmám.

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně
podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost
při volbě platební podmínky - nejlépe dokumentární akreditiv.

Většina významnějších firem má úzké napojení na jihoafrické případně jiné nadnárodní společnosti. Z
toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v zahraničí.

 

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Významnou zaměstnavatelskou organizací je Botswana Confederation of Commerce, Industry and
Manpower (BOCCIM), která sdružuje především botswanské malé a střední podniky, ale i některé velké
podniky se zahraničním kapitálem. K jejím úkolům také patří vytváření kontaktů mezi podnikatelskými
subjekty.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
V oblasti podpory vývozu botswanského zboží a podpory investic působí Botswanské středisko pro
investice a obchod (BITC) ), která sídlí v Gaborone a založila několik zahraničních kanceláří, mj.  v JAR v
Johannesburgu a ve Velké Británii v Londýně.

V případě, že český subjekt uvažuje o  založení vlastní kanceláře, reprezentace či společného podniku
v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této investiční agentury. BITC je „one-stop” centrum
služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o pobídkách,
sektorových příležitostech apod.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních
předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou
schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.

V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány
jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.).

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

http://www.boccim.co.bw/
http://www.boccim.co.bw/
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Příklad místní právnické firmy: http://www.lexafrica.com/country-botswana

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Oblast veřejných zakázek je upravena od roku 1997 tzv. „Local Procurement Programme", na základě
kterého má být rezervováno ne více než 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a
střední firmy zapojené v tomto programu. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25
% místního kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií - roční obrat mezi 0,2 až 5 mil. Pula, méně
než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. Pula. Firma kvalifikovaná v rámci tohoto programu
se však může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele.

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Obchodní etika je na dobré úrovni, i když transparence státních zakázek bývá zpochybňována. Za
příčiny potenciálních problémů v ekonomice je  možno označit vývoj inflace, korupci, úroveň firemního
managementu a politické vlivy okolních států (Zimbabwe)  na další rozvoj hospodářství.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
Mezinárodní úmluvy: Botswana je členem ARIPO (The African Regional Intellectual Property
Organization); Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o
ochraněliterárních a uměleckých děl); PCT;  WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances
and Phonograms Treaty)

Ochranné známky: Požadavky na její zápis: plná moc (v angličtině); 2 výtisky ochranné známky; úplné
údaje o žadateli; seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se ochranná známka uplatňuje; doklad o
přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Ochrana je dvacet let a začíná běžet od data
podání žádosti. Obnova: každý rok. Zahraniční žadatelé musí žádost o zápispředložit prostřednictvím
místního zástupce.

Patenty: Typy patentů: vynálezy a patenty PCT (mezinárodní přihláška); požadavky na podání: 1)
vynálezy - plná moc (v angličtině);veškeré údaje o vynálezci a žadatelích; specifikace, požadavky
aabstrakt vangličtině; patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině;
doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem; 2) PCT - plná moc (v angličtině);
veškeré údaje o  žadateli; popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp. výkresya obrázek k anotaci
v angličtině; kopie zveřejněné mezinárodní rešerše; kopie zveřejněné mezinárodní přihlášky; doklad o
přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Doba platnosti patentu je dvacet let od data
podání přihlášky. Obnova: každý rok (v den podání nebo datum vzniku práva přednosti).

Autorské právo: Botswana je členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl - je možné
chránit autorská díla v této zemi, stejně jako ve všech ostatních členských zemích (více než 160zemí), v
rámci jedné žádosti.
Právní základ: Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP). Je možno
doporučit, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán akreditiv, potvrzený renomovanou
bankou.

Způsob placení při exportu strojů a zařízení je spíše závislý na konkurenčním klimatu a je součástí boje o
zákazníka, a proto velmi individuální. V každém případě je nutno při poskytování úvěru postupovat velmi
obezřetně a požadovat potřebné záruky (akontace apod.).

Botswanský trh je velmi solidní a zvláště renomované firmy si nedovolí nesolidní jednání. V současné
době, kdy vzniká mnoho nových firem, hlavně v drobném a středním podnikání, je třeba být při výběru
partnera a platební podmínky více ostražitý.

http://www.lexafrica.com/country-botswana
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=548
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8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Převážná většina relevantních regionálních veletrhů a konferencí se koná v sousední JAR a účastní se jich
i botswanská podnikatelská sféra. Aktuální výběr z jihoafrických veletrhů naleznete např. v STI JAR.

Přehled veletrhů na výstavišti v hl. městě Botswany Gaborone naleznete na stránkách: http://
www.fairgroundholdings.com/

V září 2013 se zde bude konat první ročník botswanské edice zavedeného prestižního veletrhu těžební
techniky a subdodávek Electra Mining.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-19009.html#sec10
http://www.fairgroundholdings.com/
http://www.fairgroundholdings.com/
http://www.fairgroundholdings.com/index.php?aid=211&expand=1
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9. Investiční klima
Ekonomika Botswany je stále závislá na těžbě nerostných surovin, především diamantů (1/3 HDP).

Cílem současné vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od minerálního odvětví a zaměřit
průmyslovou politiku na netradiční produkty (textil, oděvy, kožené výrobky, výrobky ze skla, informační
technologie, farmaceutický průmysl a cestovní ruch).

Potenciální investiční příležitosti jsou založeny na dostupnosti surovin nebo na dovozu surovin pro
zpracování. Botswana je malou, avšak vzkvétající ekonomikou, která nabízí budoucím investorům
mnohem širší možnosti. Proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o
prosazení Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Investiční klima je upraveno zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act z
roku 1997, který také upravil založení agentury na podporu zahraničních investic v Botswaně Botswana
Export Development and Investment Authority (BEDIA), která se později transformovala na BITC - viz
výše.

Mnohé organizace jsou v Botswaně zapojeny do propagace cestovního ruchu. HATAB (Asociace hotelnictví
a cestovního ruchu Botswana) působí jako správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB legislativní
otázky a připravované vládní předpisy.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)

Minimální úvodní investice zahraničního přímého investora
Sektor 100 % zahraniční

investice (v USD)
Společný podnik s místním

kapitálem (v USD)
Zpracovatelský průmysl 100 000 75 000
Obchod 150 000 100 000
Cestovní ruch 200 000 100 000
Služby (mimo finanční) 75 000 50 000
Stavebnictví, vládní kontrakty 100 000 75 000
Rozvoj realit 100 000 75 000
Informační technologie 50 000 25 000
Zemědělství 75 000 -

V případě založení takového podniku je povoleno, aby 2 zahraniční ředitelé/vlastníci sídlili v Botswaně.
V případě dalších zahraničních ředitelů/vlastníků, kteří by chtěli sídlit a pracovat v Botswaně je nutno
investovat za každého 50 % původní investice.

9.3. České investice v teritoriu
V současné době není rozpracován žádný slibnější investiční projekt s českou účastí.

ZÚ ČR v Pretorii se setkává s případy zájmu o založení pobočky v Botswaně ze strany českých podniků,
kterým poskytuje informace (např. v oblasti logistiky), a ze strany osob samostatně výdělečně činných o
podnikání v Botswaně.

http://www.bedia.co.bw/
http://www.bedia.co.bw/
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9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
BEDIA/BITC si vytýčila tyto prioritní rozvojové obory pro zakládání společných podniků:

Oblast služeb

• zpracování dat
• rozvoj informačních technologií (IT)
• finanční služby
• turistika

Oblast zpracovatelského průmyslu

• kožedělný průmysl (zatím se zpracovává kůže z poražených zvířat na tzv. „wet blue stage", což je
pouze polotovar pro jihoafrické koželužny, problémem pro založení koželužny je však nedostatek
vody)

• klenotnictví (mají velké množství diamantů a drahokamů, ale musejí dovážet zlato z JAR)
• textilní průmysl (využití pro dodávky v rámci preferenčního režimu USA AGOA)
• sklářský průmysl (těžba a zpracování místních surovin - písky a bezvodá soda) - zatím se skla v

regionu jižní Afriky vyrábí méně, než je spotřeba, musí se dovážet - většinou z ČLR, ale i jiných zemí
• další zpracování hovězího masa, které se doposud vyváží v celých čtvrtích - chtějí vybudovat úpravny

masa pro další prodej (krájení, balení) - v současné době zde však je značným problémem slintavka
a kulhavka, kvůli které EU zakázala dovoz masa.

Není problémem zajištění místního financování (značné prostředky na různých rozvojových fondech
plynoucí z těžby diamantů), ale získání odborných pracovníků se zkušenostmi a příslušných technologií.
Zde by byla možnost pro české firmy, které sice nemají finanční prostředky na investice do zahraničí, ale
mají velmi kvalitní a odborně vzdělanou pracovní sílu.

9.5. Rizika investování v teritoriu
Přetrvávajícími nedostatky, které odrazují zahraniční firmy od investování do Botswany je korupce,
mikroekonomický management, problém HIV/AIDS a politické vlivy nestability sousedního Zimbabwe.
Svůj vliv má také stále vysoká kriminalita v zemi.
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
V roce 2014 se mají konat řádné parlamentní volby.

V roce 2013 se v Botswaně očekává ekonomický růst ve výši 5 % HDP, zrychlení oproti 3,5% za rok 2012
(pozn. oba dva údaje jsou prognózy).

S rostoucími požadavky na vzdělání a proškolení pracovní síly (přechod na high-tech obory, modernizace
existujících výrobních oborů) bude muset vláda věnovat větší pozornost a především větší finanční
prostředky na rozvoj vzdělávací soustavy, případně se bude soustřeďovat na přilákání odborníků ze
zahraničí.

Pro české firmy vyplývají z těchto rozvojových trendů možnosti ve spolupráci v oblasti vodního
hospodářství a při případném rozvoji nových závodů na zpracování tuzemských surovin - výroba skla a
zpracování kůží (koželužna).

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Současné trendy:

• modernizace energetiky a diverzifikace energetických zdrojů
• priorita podpory zahraničních investic
• důraz na rozvoj turistiky
• modernizace dopravní infrastruktury

V r. 2012 přijaly země SADC společný dokument v oblasti rozvoje infrastruktury
regionálního významu - RIDMP: http://www.sadc.int/documents-publications/show/
Regional_Infrastructure_Development_Master_Plan_Energy_Sector_Plan.pdf

Od r. 2014 se mohou citelně změnit podmínky pro obchod Botswany s Evropskou unií, pokud se stranám
nepodaří včas uzavřít jednání o Dohodě o hospodářském partnerství (EPA SADC.) EU již stanovila datum
ukončení platnosti příslušného interního nařízení a přestává poskytovat bezcelní a bezkvótový přístup na
trh řadě zemí vč. Botswany.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Botswana nabízí možnost spolupráce v celé řadě oborů. ČR by se mohla zaměřit na vodní hospodářství,
energetiku, dopravní infrastukturu, moderní informační a telekomunikační technologie (ICT); dodávky
ekologických zařízení - čističky a úpravny vody (nutná zvýšená akviziční činnost); spotřební zboží.

 

http://www.sadc.int/documents-publications/show/Regional_Infrastructure_Development_Master_Plan_Energy_Sector_Plan.pdf
http://www.sadc.int/documents-publications/show/Regional_Infrastructure_Development_Master_Plan_Energy_Sector_Plan.pdf

