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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Malawi je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři. Rozloha celkem 118 480 km

2
, z toho 94 080 km

2

vlastní území a 24 400 km
2
jezer. Nejdelší hranici má Malawi se svým východním sousedem Mosambikem (1569 km), dále

sousedí se Zambií (837 km), a Tanzánií (475 km).

Státní zřízení:

Malawi je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Prezident je hlavou
státu a zároveň předsedá vládě, kterou jmenuje. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění (National
Assembly), které má celkem 193 poslanců.

Členství v regionálních a mezinárodních uskupeních:

ACP, AfDB, AU, C, CD, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol,
IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NAM, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNISFA, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO(Světová obchodní organizace).

Malawi je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké
rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development Community, SADC), Společného
trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), ACP.

Malawi patří ke státům s nejhustějším osídlením na km2. Je jednou z nejméně rozvinutých a nejchudších zemí světa.
Ekonomika země je malá a závisí z podstatné části na zemědělství a mezinárodní pomoci. Potýká s mnoha problémy –
vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména eletřina a
voda), nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným
odlesňováním, korupcí a nevýkonnou státní správou, které jeho ekonomický rozvoj brzdí. Dle posledního hodnocení
provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178 hodnocených zemí se
umístilo na 146. místě. Obchodní klima země je rovněž považováno za obtížné - Malawi je Světovou bankou klasifikováno
na 141. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí

Průmysl:

Na tvorbě HDP se podílí necelými 17%. Průmysl je orientován zejména na zpracování zemědělských plodin, nosnými
obory jsou: zpracování tabáku, zpracování čaje, zpracování gumy, výroba cukru, výroba řeziva, výroba cementu, výroba
spotřebního zboží a potravin a nápojů.

Vzhledem k existenci doposud málo využívaných zásob některých nerostných surovin (uhlí, uran, bauxit, zlato, platina)
není možné do budoucna vyloučit postupný nárůst významu důlního průmyslu. Těžba uranové rudy na jediném těženém
ložisku Kayelekera byla v roce 2015 pozastavena z důvodu nízkých cen na světových trzích. Velmi kontroverzní reakce
vzbudilo rozhodnutí vlády umožnit průzkum ložisek uhlovodíků v jezeře Malawi britské firmě Surestream Petroleum.

Stavebnictví:

Stavebnictví je doposud málo rozvinuté a z hlediska tvorby HDP se pohybuje pod 5 %.

Zemědělství:
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Zemědělství je i nadále nosným sektorem ekonomiky. Představuje zhruba třetinu HDP, zaměstnává 80 % populace a tvoří
90 % z příjmů vývozu. Nejrozšířenější plodinou je kukuřice, export tabáku však tvoří cca 53 % z příjmů exportu. Vyváží se
také cukr, rýže a burské oříšky.

Základní pěstovanou plodinou je kukuřice, dále se pěstuje tabák, cukrová třtina, bavlna, čaj, brambory, kassawa (maniok),
čirok, luštěniny, podzemnice olejná, makadamové ořechy.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a koz.

Malawi patří k největším světovým vývozcem tabáku (v roce 2015 vyvezlo tabák za 337,3 mil. USD - 8% pokles proti roku
2014). V případě Burley, která je v současnosti na světových trzích ceněna hlavně pro nízký obsah nikotinu, světové
produkci zcela dominuje. Ačkoliv Malawi může konkurovat svými cenami, potýká se s poklesem kvality své produkce i s
rostoucí konkurencí druhého nejvýznamnějšího afrického producenta – Zimbabwe. Produkce čaje v Malawi v posledních
letech vzrostla tak, že se země stala po Keni jeho druhým největším africkým vývozcem (v roce 2015 se vypěstovalo cca
42000 MT).

Služby:

Služby se jako celek v r. 2015 podílely na tvorbě HDP 49,6 %. Největší podíl mají velko a maloobchodní služby, doprava,
rychle rostoucí telekomunikace a finanční služby. Poměrně rozvinutý je turistický sektor. V Malawi se nachází celá řada
velmi atraktivních lokalit (jezero Malawi, náhorní plošina kolem města Zomba, okolí hory Mulanje u hranic
s Mosambikem). V maloobchodě působí domácí i zahraniční obchodní řetězce, které jsou zásobovány zpravidla dovozem
z JAR.

Infrastruktura, energetika, telekomunikace:

Malawi je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě. Malawi disponuje 767 km železnic,
které zemi spojují se Zambií a Mosambikem. Malawiské železnice byly privatizovány v roce 1999 společností Central East
African Railway Company Ltd. (konsorcium mosambické železniční společnosti SDCN/CFM a americké Rail Development
Corporation). Osobní doprava funguje jen v jižní části země, prioritou zatím zůstává doprava nákladní, a to mezi dvěma
ústředními městy (Lilongwe – Blantyre) a mosambickým přístavem Nacala.

Hlavní silniční tahy byly rekonstruovány a jsou (prozatím) v dobrém stavu. V Malawi je cca 15500 km komunikací, z toho
téměř polovinu tvoří silnice s asfaltovým povrchem. Lokální významn má lodní doprava na jezeře Malawi s přístavy
Chipoka, Monkey Bay, Nkhata Bay, Nkhotakota, Chilumba.

Malawi má 32 letišť, z toho 8 z pevnou dráhou. Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Lilongwe a
Blantyre. Přímé spojení do Evropy neexistuje, cestovat lze přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu,
Nairobi). Domácí letecký přepravce Malawian Airlines létá mezi Lilongwe a Blantyre a několika sousedními zeměmi
Tanzánie, Zambie, Zimbabwe, Mosambik.

Hlavním telekomunikačním operátorem zůstává státem vlastněná společnost Malawi Telecommunications Limited (MTL).
Síť pevných linek má zhruba 64 000 účastníků (t.j. méně než 1/100 obyv.). Naopak rychle roste počet mobilních telefonů,
kterých je kolem 5 milionů (30% obyv.). V Malawi působí 3 provozovatelé sítě mobilních telefonů (Celtel Malawi, Telekom
Networks Malawi (TNM) a NetOne Malawi). Internet užívá cca 0,4 mil. obyv.
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Energetika je nejslabším článkem ekonomiky, na venkově má elektřinu pouze 1% obyvatel. Všechny malawiské elektrárny
provozuje a distribuci elektrické energie zajišťuje státní podnik Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM). 99,3%
elektřiny pochází z vodních elektráren Nkula, Tedzani, Kapichira a Wovwe (většina z nich je na řece Shire). Instalovaná
kapacita je pouze 350 MW (nejméně v regionu), Malawi potřebuje mnohonásobně více. Výpadky proudu jsou velmi časté
a těžce postihují ostatní odvětví průmyslu, Budoucnost má výstavba solárních, malých vodních, větrných atd. elektráren a
zapojení off-grid.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc:

Malawi je silně závislé na finanční pomoci ze zahraničí, až 40% státního rozpočtu pocházelo ze zahraničí. V důsledku
skandálu "Cashgate" (rozsáhlé rozkrádání státních financí) byla v roce 2013 zastavili mezinárodní donoři přímou finanční
podporu rozpočtu, Malawi přesto zůstává příjemcem zahraniční rozvojové pomoci formou konkrétních projektů
(beneficientem jsou většinou mezinárodní agentury či místní nevládní organizace). Ta v roce 2014 dosáhla 930,2 mil. USD.
Klíčovými donory jsou USA, Velká Británie, Norsko, EU, Japonsko, Německo, Irsko, WB, AfDF, Global Fund a agentury OSN.

Malawi je rovněž příjemcem humanitární (zejména potravinové) pomoci, humanitární pomoc v roce 2015 dosáhla výše 60
mil. USD. Zemi postihuje nedostatek srážek, sucho a neúroda nebo naopak katastrofální záplavy. Nedostatek potravin
(zejména kukuřice) hrozí i v roce 2016 - prezident Mutharika vyhlásil v úterý 12. 4. 2016 stav nouze a požádal o zahraniční
humanitární pomoc.

Malawi neposkytuje rozvojovou pomoc dalším zemím.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Malawiská republika (Republic of Malawi), výslovnost [mala:vi]

Složení vlády: (od 7. 4. 2016)

1. Prezident a ministr obrany: Prof. Arthur Peter Mutharika

2. Viceprezident: Dr. Saulos Klaus Chilima

3. Ministr financí, ekonomického plánování a rozvoje: Goodall Gondwe

4. Ministr zemědělství, zavlažování a vodních zdrojů: Dr. George Chaponda
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5. Ministr práce a rozvoje pracovních sil: Henry Mussa

6. Ministryně pro informace a civilní výchovu: Patricia Kaliati

7. Ministr pro gendrovou politiku, mládež, postižené a sociální záležitosti: Dr. Jean Kalilani

8. Ministr pro místní správu a rozvoj venkova: Kondwani Nankhumwa

9. Ministr pro záležitosti katastru, výstavbu bytů a rozvoj sídlišť: Atupele Muluzi

10. Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce: Francis Kasaila

11. Ministr průmyslu, obchodu a turistiky: Joseph Mwanamvekha

12. Ministr přírodních zdrojů, energetiky a hornictví: Bright Msaka

13. Ministr spravedlnosti a ústavních záležitostí: Samuel Tembenu, SC

14. Ministr školství, vědy a technologií: Dr Emmanuel Fabiano

15. Ministr vnitra: Jappie Mhango

16. Ministryně sportu a kultury: Grace Obama Chiumia

17. Ministr zdravotnictví: Dr Peter Kumpalume

18. Ministr dopravy a veřejných prací: Malison Ndau

19. Náměstek ministra školství, vědy a technologií: Vincent Ghambi

20. Náměstek ministra obrany: Agrey Masi

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

• Počet obyvatel: 18,1 mil. obyvatel (2015)
• Hustota obyvatel na 1 km

2
: 192,4

• Průměrný roční přírůstek obyv: 3,32% (2015), 2. nejvyšší na světě

Demografické složení (odhad 2015):

• 0 - 14 let: 46,73%
• 15 - 64 let: 50,58%
• 65 let a výše: 2,69%

Národnostní složení:
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Malawi je multietnický stát, obyvatelstvo je tvořeno většinou bantuskými etnickými skupinami, kterým dominuje Chewa
(32,6 %). Dále jsou zastoupeny skupiny Lomwe (17,6 %), Yao (13,5 %, podél jihovýchodní hranice s Mosambikem),
Tumbuka (8,8 %, převážně na severu), Nyanja (5,8 %, převážně na jihu země), Sena (3,6 %), Tonga (2,1 %), Ngonde (1 %) a
Ngoni. Obyvatelstvo evropského a asijského původu tvoří méně než 1 %.

Náboženské složení:

• křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských náboženství) 82%
• muslimové 13%
• ostatní 3%
• místní náboženství 2%

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

Rok 2012 2013 2014 2015* 2016*

HDP na obyvatele
(v USD)

358 316 344 357 347

HDP (v mil. USD)
nominální

5981 5432 6055 6461 6428

Růst HDP (%) 1,9 5,2 6,0 2,9 4,5

Roční míra
inflace (v %)

21,3 28,3 23,8 21,9 19,8

Nezaměstnanost**
(%)

N/A N/A N/A 7 N/A

Počet obyvatel
(mil)

16,7 17,2 17,6 18,1 18,5

Zdroj: IMF, * odhad

Rok 2015 byl po ekonomické stránce jedním z nejobtížnějších. Katastrofální záplavy následované ničivým suchem zničily
značnou část úrody na jihu země. Nedostatečné zásoby potravin, resp. nutnost přistoupit k jejich nákladnému dovozu
vyvolaly nové inflační tlaky a zvýšenou měrou zatížily napjatý státní rozpočet (vláda základní potraviny dotuje). Růst HDP
zpomalil na 2,9%, což je v zemi s rekordním demografickým růstem zcela nedostatečné. Kurz malawiské kwachi vůči USD
oslabil o 28% a překročil hranici 700 MKW/USD. Vzhledem k silné závislosti ekonomiky na dovozech se devalvace rovněž
promítla do inflace, která dosáhla 22%. Deficit běžného účtu Malawi roste od roku 2009 exponenciálním tempem.

Ani rok 2016 nebude jednoduchý. Malawi se nemůže na rozdíl od sousedních zemí opřít o vývoz nerostných surovin,
obyvatelstvo drží v pasti chudoby kritická závislost místního hospodářství na vývozu několika málo zemědělských plodin
v kombinaci s vysokou negramotností a nekontrolovatelným demografickým růstem. Zpoždění dešťů a pokračující sucha
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zvýšily nutnost dovozu potravin ze zahraničí (prezident Mutharika vyhlásil v úterý 12. 4. 2016 stav nouze a požádal o
zahraniční humanitární pomoc). Téměř 3 mil. obyvatel (17% populace) hrozí v blízké budoucnosti hlad. IMF předpovídá
růst HDP ve výši 4,5%. Zvýšené dovozy základních potravin se odrazí ve vysokém deficitu běžného účtu, vysoké inflaci
(zůstane cca 20%) a růstu domácího i zahraničního zadlužení.

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

Fiskálním rokem není rok kalendářní, ale období od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

Fiskální rok 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15* 2015/16*

Příjmy (% HDP) 18,7 27,5 22,8 21,4 22,4

Výdaje (% HDP) 23,5 28,5 28,9 27,1 26,2

Saldo (% HDP) - 4,8 - 1,0 - 6,1 - 5,7 - 3,8

Zdroj: IMF, * odhad

Rozpočet Malawi na fiskální rok 2015/16 počítal s příjmy ve výši 592,4 mld. MKW, výdaji 901,6 mld. MKW. Mandatorní
výdaje měly dosáhnout 674,6 mld. MKW (2/3 výdajů), kapitálové výdaje 224 mld. MKW. Fiskální deficit měl činit 4% HDP.
Rozpočet počítal se subvencemi pro zemědělce, podporou růstu zaměstnanosti, podporou pěstování nových plodin
(Greenbelt Iniciative) atd.

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

2012 2013 2014 2015*

Bilance běžného
účtu (včetně půjček)
(mil. USD)

-554,9 -471,2 -489,4 -510,9

Bilance kapitálového
účtu (mil. USD)

409,8 433,8 261,1 308,0

Bilance finančního 243,3 238,7 452,6 245,7
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účtu (mil. MWK)

2012 2013 2014 2015*

Devizové rezervy (mil.
USD)

235,8 397,0 587,6 638,2

Zahraniční zadlužení (%
HDP)

20,1 25,5 26,6 34,0

Veřejný dluh (%¨HDP) 33,8 45,3 41,5 48

Zdroj: IMF, * odhad

Devizové rezervy představují hodnotu dovozů za cca 3,5 měsíce. Průměr hodnoty předchozích let byl přitom ekvivalentem
cca 3,6 měsíců importů.

V roce 2000 bylo zahrnuto do iniciativy Světové banky vůči nejzadluženějším zemím světa (Heavily Indepted Poor
Countries – HIPC) a v roce 2006 již bylo odepsáno 90 % dluhu vůči MMF a SB, následovaly další odpisy ze strany
Pařížského klubu a bilaterálních věřitelů. Vnější dluh se tak propadl z 3,2 mld. USD na 870 mil. USD. Již v roce 2009 ovšem
opět přesáhl hranici 1 mld. USD a v současnosti (2015) se pohybuje nad úrovní 2 mld. USD. Rapidně narostl i veřejný dluh
Malawi (29,7 % HDP v roce 2010 vs. 48 % HDP v roce 2015), který se přesto drží v udržitelných mantinelech. Dluhová
služba rychle roste, v roce 2015 dosáhla 9,5% exportních příjmů.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malawiský bankovní systém je relativně malý, rychle se ale rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné služby
(akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, kreditní a platební karty atd.). Úvěry jsou
poskytovány na vysoký úrok (až 35 - 43% u krátkodobých půjček). Užívání kreditních karet je omezené při platbách v
supermarketech, hotelech pouze ve velkých městech. V domácím platebním styku se užívá malawiská kwacha (k 13. 5.
2016 je kurz 700 MKW/1 USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD.

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Reserve Bank of Malawi Web:
www.rbm.mw, která má pobočky v Lilongwe a Blantyre. Ta v současnosti udržuje základní úrokovou míru na 27%.

V Malawi je v současnosti zaregistrováno následujících 11 komerčních bank:

Standard Bank Malawi Head Office Cnr Victoria Avenue Glyn Jones Road Kaomba Centre Blantyre Tel: +265 1 878 823 /
+265 1 878 824 Fax:+265 1 820 117 Email: callcentre@standardbank.co.mw Web: www.standardbank.co.mw

National Bank of Malawi 19, Victoria Avenue P. O. Box 945 Blantyre Tel.: +265-1-820 622 Fax: +265-1-820 606 E-mail:
natbank@natbankmw.com Web: www.natbank.co.mw
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Nedbank Malawi Plantation House, Victoria Avenue, Blantyre P.O. Box 750 Tel: +265-1-820 477/997/674, +265-1-822
830/885 Fax: +265-1-820 102 Email: netbank@nedbank.co.mw Web: www.nedbank.co.mw

NBS Bank NBS House Corner Chipembere Highway & Johnstone Roads Ginnery Corner Blantyre P.O Box 32251 Tel:
+265-1-876 222/ 231/ 218 Fax: +265-1-875 041 Email: nbs@nbsmw.com Web: www.nbsmw.com

Dalšími bankovními domy jsou: First Merchand Bank, IndeBank, Malawi Savings Bank, Opportunity International Bank
Malawi, Ecobank, FDH Bank a CDH Investment Bank.

1.7 Daňový systém

Fiskální rok začíná 1.7. a končí 30.6.

Malawiský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

1) Daň z příjmu fyzických osob je progresivní podle měsíčního příjmu.

• 0 - 20000 MWK: 0%
• dalších 5000 MWK: 15%;
• dalších 25000: 30%.

2) Daň podniková – Běžná sazba činí 30 % (33 % u telefonních operátorů, pojišťovny naopak platí sníženou sazbu 21 %).
Společnosti se sídlem mimo Malawi (pobočky) odvádějí 35% daň.

3) Daň z přidané hodnoty (TVA) – 16,5 %.

Podnikání je zatíženo řadou dalších plateb a odvodů. Od fiskálního roku 2011/12 je v platnosti též daň z obratu: při
obratu do 50 mil. MWK činí 1 %, při vyšším obratu pak 2 %. Daň z dividend činí 10 %, daň z úroku a royalties 30%. Platná
sazba daně z převodu majetku činí 3 %.

U firem registrovaných v tzv. Exportní výrobní zóně (Export Processing Zone, EPZ) a v případě firem vyrábějících výhradně
na vývoz je snížena na 0 %. Pro investory či dovozce v prioritních odvětvích (zemědělství a agrobusiness, těžba
nerostných surovin, výroba) existuje řada pobídek ať už ve formě zvýhodněných odpisů, odpuštění dovozních cel nebo
VAT atd.. http://www.mra.mw/business/incentives, http://www.mitc.mw/.

Bližší informace jsou k dispozici na stánkách Malawi Revenue Authority: www.mra.mw,
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malawi/paying-taxes/
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

2011 2012 2013 2014 2015*

Dovoz 2427 1931 1943 2020 1849

Vývoz 1425 1272 1500 1576 1418

Bilance -1002 -659 -443 -444 -431

Zdroj: IMF, * odhad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz a dovoz Malawi je orientován zejména na blízké země v jižní a východní Africe (zcela klíčovým obchodním
partnerem je Jihoafrická republika) byť význam vzájemného obchodu postupně klesá. Většina zahraničního obchodu
s průmyslovými výrobky probíhá přes zprostředkovatele ve třetích zemích, statistika je tak zkreslující.

Hlavní dovozci zboží do Malawi v roce 2015:

• Jihoafrická republika 26,2 %
• Indie 15,5 %
• ČLR 10,0 %
• Zambie 9,8 %
• Tanzánie 5,4%

Hlavní dovozci zboží z Malawi v roce 2015:

• Belgie 12,4 %
• Zimbabwe 10,4 %
• Jihoafrická republika 6,8 %
• Německo, Rusko, Kanada, USA po 6%

Země EU v roce 2015 dovezly z Malawi zboží za 328mil. EUR, vyvezly zboží za 119,2 mil. EUR.
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2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní komoditou Malawi je tabák, jehož podíl na zahraničním obchodu závisí na úrodě a kvalitě. V roce
2014/2015 Malawi vyvezlo tabák za 337 mil USD (cca 53% příjmů z exportu), což je 8% pokles proti předchozímu roku.
Těžba a vývoz uranové rudy byly v roce 2015 díky nízkým cenám na světových trzích pozastaveny. Dále se vyváží čaj,
cukrová třtina, bavlna, káva a ořechy.

Dováží se prakticky všechno. Hlavními dovozními komoditami Malawi jsou pohonné hmoty a hnojiva, následují
strojírenské výrobky, léky, motorová vozidla, potraviny a veškeré spotřební zboží.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Firmy vyrábějící výhradně na vývoz mohou požádat o registraci do „Exportně-výrobní zóny“ (Export Processing Zone –
EPZ). Výhody registrace do EPZ jsou:

• nulová daň ze zisku
• dividendy nejsou zdaněny
• nulové clo na dovoz výrobního zařízení a surovin
• nulové daně při nákupu surovin a balícího materiálu malawiského původu
• nulová daň z přidané hodnoty

Podrobnosti viz www.mitc.mw

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

2011 2012 2013 2014 2015

FDI 129 129 118 130 N/A

Zdroj: UNCTAD

Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Malawi výrazně zesílil po roce 2000. V roce 2004 země historicky poprvé
přilákala více než 100 mil. USD PZI. Jejich hlavním cílem je zemědělství , dále těžba nerostných surovin (byť současný
propad cen tento trend krátkodobě zastavil) a služby (zejména bankovnictví, telekomunikace a cestovní ruch). Hlavními
investory jsou JAR a Německo.

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

Malawi je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu.
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Vlastnická práva jsou chráněna ústavou, která zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována.
Vyvlastnění je možné z důvodu urgentního veřejného zájmu, stát ale musí vyplatit odpovídající odškodné (stanovené na
komerční bázi). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale někdy maji domácí
subjekty výhodu - např. u státních zakázek). Domácí zájmy jsou chráněny pouze v případech, kdy se jedná o ochranu
zdraví, životního prostředí a národní bezpečnosti. Jisté rozdíly existují v případě účasti investora na oficiálním malawiském
privatizačním programu, kde je stanoven maximální podíl zahraniční investice 49 %. Stejný podíl mohou zahraniční firmy
získat v případě těžby nerostných surovin v malém měřítku.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést,
mohou repatriovat příjmy a zisky. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat
přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení
zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Zahraniční investor (společnost) může dlouhodobě
pronajmout půdu (tzv. leasehold), existují 2 typy 25 - 99 let a nad 99 let. Cizinci mohou půdu i vlastnit, za předpokladu, že
o ni neprojeví zájem občan Malawi. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo do Malawi (za
předpokladu, že byl vstupní kapitál registrován u RBM), investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky,
leasingové platby, zisky apod.

Nový investor se registruje u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), www.mitc.mw., která pomáhá se všemi
nezbytnými kroky. Investovaný kapitál se registruje u Rezevní banky Malawi (přes založený účet u komerční banky).
Minimální výše investovaného kapitálu je stanovena na 50.000 USD. Následné opatření investiční licence u MITC je
zpoplatněno částkou 1.000 USD.

Vláda Malawi nabízí domácím i zahraničním investorům řadu výhod a pobídek, zejména pokud investují do prioritních
sektorů (průmyslová výroba, zemědělství (produkce cukrové třtiny, cukrovarnictví, pěstování zeleniny, chov dobytka,
mléčný průmysl...), energetika, těžba nerostných surovin, turistika). Mezi tyto výhody patří nulová spotřební daň a bezcelní
dovoz strojního zařízení a surovin pro stavebnictví, výrobu a distribuci elektřiny, telekomunikace, turistiku, dopravu, těžbu
nerostů, zdravotnictví, školství, bankovní služby, tyto výhody mají i společnosti působící v Exportních zónách. Daňové
úlevy pak získávají investoři v sektoru agroprůmyslu a energetiky. Detailní seznam výhod viz.: www.mitc.mw.

Přes veškeré snahy vlády ovšem Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí dosti kriticky - Malawi je Světovou
bankou klasifikováno na 141. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí. Dle posledního hodnocení provedeného
organizací „Heritage Foundation“ patří Malawi do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178 hodnocených zemí se umístilo na
146. místě.

Země se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou, drahou a
zdlouhavou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména eletřina a voda), nedostatkem kvalifikovaných
pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným odlesňováním, korupcí a pomalou a nevýkonnou
státní správou, které její ekonomický rozvoj brzdí a investory odrazují. Dalšími praktickými překážkami jsou vysoká inflace
a sezonní nedostatek deviz v bankách, občasné zasahování vlády do hospodaření firem (např. zákaz vývozu kukuřice) a
cenové politiky (státem garantované ceny základních potravin, PHM.., stanovené výkupní ceny tabáku, bavlny).

rok místo, index

TI index korupce 2015 112 (ze 167)

Ekonomická svoboda (Heritage) 2016 146 (ze 178)
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World Bank Doing Business 2016 141 (ze 189)
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3. Vztahy země s EU
EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zimbabwe a rovněž k největším obchodním
partnerům.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Malawi

Area 18 Roundabout, Presidential Way / Corner M 1

PO Box 30102, Capital City, Lilongwe 3,

Malawi

Telefon: +265 1 773199

Fax: +265 1 773534

E-mail: delegation-malawi@eeas.europa.eu

http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU28 patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Malawi, v roce 2015 dovezly z Malawi zboží za 328 mil. EUR, do
Malawi vyvezly zboží za 119,2 mil. EUR.

V komoditním složení malawiských vývozů zcela jasně dominuje tabák (90 %), s velkým odstupem pak čerstvá zelenina a
další potraviny. Vývozům EU do Malawi vévodí léky a produkty chemického průmyslu, dále strojírenské výrobky a
dopravní prostředky. V menší míře se do Malawi z EU vyváží též papír a tiskoviny.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 11. Evropského rozvojového fondu (2014 - 2020) bylo pro Malawi vyčleněno 560 mil. EUR formou realizace
konkrétních projektů. Klíčovými sektory jsou řádná správa a dobré vládnutí, zemědělství, střední a učňovské školství a
dopravní infrastruktura v odlehlých oblastech.

V rámci projektů podporovaných Evropskou investiční bankou bude nadále podporován rozvoj vodárenských a
kanalizačních sítí v největších městech a zvyšování bezpečnosti na mezinárodních letištích.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malawi

15/29 http://www.businessinfo.cz/malawi © Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

mailto:delegation-malawi@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm
http://www.businessinfo.cz/malawi


http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/eu_malawi/tech_financial_cooperation/index_en.htm

http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/projects/case_studies/index_en.htm

http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/grants_tenders/grants/index_en.htm
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou velmi nízké. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše
příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním českých firem či investicemi. Za hlavní překážku širší vzájemné
ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů.

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

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. USD 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 334 36 469 579 414

Dovoz 2579 3709 2203 4058 2723

Obrat 2914 3744 2671 4637 3137

Saldo -2245 -3673 -1734 -3479 -2309

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Malawi se z ČR vyváží především telekomunikační technika, stroje pro automatické zpracování dat, přístroje pro
fyzikálně-chemicé rozbory, diagnostické reagencie a náhradní díly motorových vozidel. ČR je dovozcem malawiského
tabáku (v roce 2015 95 % dovozů), ořechů a kávy. Vzájemný obchod vykazuje dlouhodobě zápornou bilanci.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.

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

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi nebyla nikdy uzavřena žádná bilaterální smlouva.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Jako odpověď na ničivé záplavy v roce 2015 schválilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytnutí humanitární pomoci
pro obyvatelstvo Malawi a Mosambiku ve výši 3 miliony Kč.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Perspektivu má vývoz strojního zařízení pro zemědělství (včetně užité techniky), zavlažovacích zařízení, větrných čerpadel
atd. Na malawiském trhu je dále možno se uplatnit s výrobky chemického průmyslu (hnojiva), papírem a kartonem,
keramickými výrobky, náhradními díly pro vozidla, výrobky z gumy, potravinami či domácími elektrospotřebiči, těžebními
a dopravními stroji (i užitými), generátory a zařízeními na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Poptávka je ale i po
jednoduché, manuálně poháněné mechanizaci a nářadí a použitých, vyřazených strojích, které by našly v malawiském
průmyslu ještě uplatnění. Českým firmám může kontakt s relevantními malawiskými subjekty zprostředkovat Malawi
Investment and Trade Centre.

Pro českého výrobce spotřebního zboží je poměrně obtížné se na malawiském trhu prosadit v konkurenci jihoafrického
zboží dováženého do Malawi v rámci zvýhodněného celního režimu, cena výrobku přitom hraje u malawiských
zákazníků zásadní roli při rozhodování o koupi. Nepříznivým faktorem rovněž je skutečnost, že ČR a její výrobky nikdy
nebyly v Malawi příliš známé.

Aktuální sektorové příležitosti pro Malawi

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

5.2 Kalendář akcí

V Malawi existuje jen velmi omezený počet pravidelných veletrhů. Ty se konají v hospodářském centru země, Blantyre.

Výběr nejvýznamnějších veletrhů v roce 2016:

Název Obor Město Datum konání
(2015)

Elektronický odkaz

Malawi International
Trade Fair

Všeobecný,
mezinárodní veletrh

Blantyre 20-29. května 2016 www.mccci.org

Malawi Agricultural
Fair

zemědělský veletrh Blantyre 24.-28.srpna 2016 www.mccci.org

National Science and
Technology Fair

vědeckotechnologický
veletrh

Blantyre 26.-27. října 2016 www.mccci.org
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Jde o malý trh charakterizovaný velmi nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Vývozce by
se měl orientovat na celou oblast SADEC a COMESA. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na
druhém místě. Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenční překážku.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Situace v Malawi je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve řadě zemích oblasti
(nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera…) existují i specifické faktory
jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem je
i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem,
zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. ČR dosud nemá v Malawi vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří
by pravidelně ošetřovali místní trh.

Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města.
Ačkoliv se dojezdové časy do dvou klíčových přístavů (Beira vzdálená 900 km a Nacala vzdálená 1000 km) v posledních
letech zkrátily, stále platí, že žádný námořní přístav není z Malawi dostupný za méně než 12 hodin. Z praktických důvodů
(rychlost odbavení v přístavu) navíc řada malawiských importérů a exportérů stále preferuje 2300 km vzdálený Durban.
Většina výrobců proto nabízí své zboží prostřednictvím místní velkoobchodní sítě.

Spotřební zboží lze na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní
distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce (Shoprite, Spar...). Základním kritériem většiny potenciálních
distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat jihoafrické
konkurenci. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis.
Významným faktorem zůstává cena výrobku, kvalita záručních a pozáručních služeb je až na druhém místě.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Zahraniční obchod je v současné době do značné míry liberalizován. I současná vláda postupně ustupuje od ochrany
domácího trhu prostřednictvím dovozních cel. Dovozní cla jsou diferencována podle země původu dováženého zboží.
Recipročně preferenční přístup na malawiský trh mají státy SADC a COMESA, Malawi má dále bilaterální smlouvy
s Jihoafrickou republikou, Botswanou, Mosambikem, Zimbabwe a ČLR o bezcelním dovozu a vývozu z těchto zemí (v
případě ČLR je liberalizace jen jednostranná ve prospěch malawiských subjektů).

Český vývozce musí dovozci v Malawi dodat kopie faktury, podrobný seznam a popis zboží a avízo o zaslání. Všechny
faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o
množství. Dále je třeba dokládat přepravní list (Waybill v případě dopravy po zemi), nebo letecký nákladový list (Air
Waybill).

Celní deklaraci je možné provést na jakémkoliv hraničním přechodu do Malawi včetně mezinárodních letišť. Celní řízení u
zboží v hodnotě překračujícího 100.000 MWK musí být provedeno prostřednictvím certifikovaného zástupce. Základní
celní sazby jsou:

• suroviny (např stavební materiály) a základní zařízení – clo 5%, spotřební daň 10%, VAT 16,5%
• luxusní zboží (textilní výrobky, nábytek, eůektronika, dopravní prostředky...) - clo 25%. spotřební daň 20 - 50%, VAT

16,5%

Stroje a strojní zařízení pro stavebnictví a nákladní automobily lze dovézt bezcelně, neplatí se ani spotřební daň a VAT.
Kompletní celní sazebník je ke stažení http://www.mra.mw/downloads/. Informace k dovozu konkrétního druhu zboží lze
získat na následující adrese: The Commissioner General Malawi Revenue Autority Chayamba Building Private Bag 247,
Blantyre, Malawi Tel. +265-622 588 Fax +265-621 261 nebo 621 969 E-mail: mrahq@malawi.net Web: www.mra.mw.

Zahraniční obchod s některými produkty je spojen s povinností zajištění importní či exportní licence. Na zboží
v tranzitním prostoru, použité předměty osobní potřeby, vzorky a propagační materiály se nevztahuje licenční systém a je
možné je dovézt do země bezcelně. Dovozce zvířat a živočišných produktů je povinen před realizací dovozu přeložit
platný veterinární certifikát vydaný v zemi původu dodávky. V případě exportu živočichů a živočišných produktů z Malawi
vydává příslušný certifikát veterinární odbor ministerstva zemědělství.

V roce 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu výrazně omezilo seznam položek, na něž se vztahuje povinná vývozní
licence (z 25 na 6) - tato povinnost se nadále vztahuje na vývoz vojenského materiálu, PHM, drahokamů, kukuřice a
kukuřičných produktů, zvěře (vč. trofejí), tabáku a drůběže.

Dovoz zboží je stále spojen s řadou omezení a povinností zajištění dovozních licencí. Týká se to těchto položek:

• oděvy a uniformy pro vojenské, letecké a policejní využití;
• radioaktivní látky;
• sítě pro lov zvěře a ptactva;
• živé ryby, včetně jiker a potěru;
• některá živočišná krmiva;
• vejce a drůbež;
• maso (existuje několik výjimek - např. konzervované maso, polévky, šunka a slanina aj.);
• divoká zvířata, trofeje z divokých zvířat a výrobky z divoké zvěře;
• kuchyňská a stolní sůl;
• některé insekticidy (Aldrin a Dieldrin);
• kuchyňská a stolní sůl;

Dovozní a vývozní licence vydává ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou platné po dobu 6 měsíců od data vystavení,
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jejich prodloužení není automatické.

V platnosti zůstávají omezení související s ochranou životního prostředí, hygienou, bezpečností a mezinárodními
dohodami. Malawi Bureau of Standards, jako součást International Bureau of Standards, prosazuje mezinárodní
standardizaci malawiských výrobků a vydává příslušné certifikace.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Malawiská vláda oficiálně podporuje zahraniční firmy, které mají zájem o zřízení kanceláře, pobočky nebo joint-venture.
Plán zřízení kanceláře, pobočky či společného podniku by měl být nejprve předložen Malawi Investment and Trade
Centre. Dále je vyžadováno zapsání firmy do obchodního rejstříku (Registrar General of the Ministry of Justice), kapitálu
prostřednictvím Malawiské rezervní banky a vytvoření registrace pro platbu daní (Malawi Revenue Authority). Teprve
následně je povoleno zřízení účtu u některé z komerčních bank.

Nejlepším způsobem je kontaktovat Malawi Investment and Trade Center http://www.mitc.mw, který by měl vyřídit
všechny formality spojené se založením firmy. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti.

Další informace lze získat rovněž na Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI),
http://www.mccci.org.

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

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k
neexistujícímu povědomí malawiských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v
opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu.
Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: The Nation a The Daily
Times. Rozšířenou formou prezentace výrobku je rozhlasová a televizní reklama. V zemi působí tři televizní (z toho 1
veřejnoprávní) a 23 rozhlasových (z toho 2 veřejnoprávní) stanice. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Malawi
registrovat.

Malawi je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního
vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Malawi
signatářem dohody TRIPS. Malawi je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization).
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Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských
hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků, ošacení atd. Vláda Malawi řeší základní existenční
problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

6.6 Trh veřejných zakázek

Malawiská vláda vypisuje v domácím tisku na vládní zakázky tendry, a to vesměs ve lhůtách 15 - 90 dní před konáním
vlastního výběrového řízení. Některá výběrová řízení jsou publikována na: http://www.odpp.gov.mw.

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě
před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

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

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro
předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence).
V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat způsob a místo řešení sporů. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny
vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování
a mimosoudní vyrovnání. Soudy jsou sice objektivní, většinou bývá složité jejich rozhodnutí vynutit.

Malawi je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání
investičních sporů (ICSID) z roku 1965. V Malawi jsou uznávány rozhodnutí cizích soudů a arbitrážních těles za
předpokladu, že je takovéto řešení uvedeno ve smlouvě.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a
dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

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

Místní zvyklosti:

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit jistý britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních
kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu
se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně
méně formální než v mnoha zemích EU.

Obdobně jako v jiných afrických kulturách existují drobná specifika týkající se například stisku ruky (ve městech se používá
specifický dvojitý, pevných stisk, na venkově pak jemnější stisk, kdy levá ruka podepírá pravou v oblasti předloktí). Levá
ruka je považována za nečistou a neměla by být použita např. k předávání vizitky. Všeobecně je však velmi tolerantně
přijímáno takové vystupování, které sice z místních pravidel vybočuje, avšak zároveň zapadá do širších standardů globální
obchodní etikety.
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Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z barier
obchodních styků.

Oficiálními jazyky země jsou angličtina a chichewa (tímto jazykem hovoří cca 57 % populace), dále se v zemi hovoří jazyky
chinyanja 12 %, chiyao 10 %, chitumbuka 9, %, chisena 3 %, chilomwe 2 %, chitonga 2 % a jinými 4 %.

Oficiální státní svátky:
• 1. leden Nový rok (New Year's Day)
• 15. leden John Chilembwe Day (Výročí protikoloniálního povstání)
• 3. březen Den mučedníků (Martyr’s Day)
• Velký pátek (Good Friday - březen/duben)
• Velikonoční pondělí (Easter Monday)
• 1. květen Den práce (Labour Day)
• 14. květen Den Kamuzu Bandy (výročí narození pvního prezidenta)
• 14. červen Den osvobození (Freedom Day)
• 6. červenec Den nezávislosti (Independence Day)
• 15. října Svátek matek (Mothers’ Day)
• 25. prosince První svátek vánoční (Christmas Day)
• 26. prosince Druhý svátek vánoční (Boxing Day)

U některých svátků (např. den osvobození a den nezávislosti) platí, že, pokud připadají na víkend, je dnem pracovního
volna následující pondělí. Pohyblivé je datum oslav některých muslimských svátků (např. Eid al Fitr).

Obvyklá pracovní a prodejní doba:
• Banky: 08:00-14:00 (Po-Pá)
• Úřady: 07:30-17:00 (Po-Pá)
• Obchody: 08:00-17:00 (Po-So)

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

Doklady

Cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po přepokládaném opuštění země. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni
k předložení jejich rodných listů. Při příjezdu z oblastí zasažených žlutou zimnicí se vyžaduje předložení očkovacího
průkazu s vyznačeným očkováním proti této nemoci. Cizinecká policie může vyžadovat i prokázání dostatečných
finančních rezerv pro pobyt v Malawi.

Víza - režim vstupu

Malawiské vízum lze získat na kterémkoli zastupitelském úřadě Malawi v cizině. Diplomatické a konzulární vztahy s ČR
pokrývá Velvyslanectví Malawi v Berlíně: Malawi Embassy Westfällische Strasse 86 10709 Berlín tel.: +49 308431540 fax:
+49 3084315430 email: malawiberlin@aol.com web: www.malawiembassy.de.

Na velvyslanectví Malawi v Berlíně jsou poplatky za tranzitní vízum (platnost 7 dní) stanoveny na 65,- EUR, za vízum pro
jednorázový vstup (platnost 3 měsíce) na 90,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 6 měsíců) na 200,- EUR, za vízum
pro více vstupů (platnost 12 měsíců) na 270,- EUR. Občané, kteří do Malawi cestují za oficiálním účelem, mohou obdržet
víza bezplatně nebo mohou cestovat bez víza v závislosti na důvodu cesty, výjimku je vždy nutné ověřit u příslušného
malawiského velvyslanectví. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví, zda se podmínky
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pro vstup do země nezměnily.

Malawi je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, i zde je však třeba dbát obecných zásad bezpečnosti (nenosit
viditelně cenné předměty, vysoké částky peněz, v noci se vyhýbat lidovým čtvrtím, v místech se zvýšenou koncentrací lidí
zvýšit pozornost ...). Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a krádeže. Po setmění se
nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V současnosti naprosto nelze
doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Politické mítinky a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky
s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

Je zakázáno dovážet slonovinu, drogy a materiály ohrožující mravy. Zakázán je nákup a vývoz nezpracovaných
polodrahokamů a drahokamů.

Před cestou do Malawi by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze
například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze
absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici,
tetanu, spalničkám, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat
profylaxi proti malárii. Je třeba se vyhnout koupání ve stojatých vodách (včetně jezera Malawi), kde se
vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou
znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na
cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na
jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se
specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků
jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat
malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s
rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Malawi volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou
až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné
následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si
ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím
výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Doporučuje se, aby turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně
kvalitní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v zemi. Ošetření je vždy nutno nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit
s pojišťovnou. V Malawi je masově rozšířeno onemocnění AIDS.

Malawi leží v seizmicky středně aktivním pásmu, poslední výraznější otřesy půdy byly zaznamenány v lednu 2010 a
dosáhly 5. stupně Richterovy škály.

Při odletu z mezinárodního letišť v Blantyre a Lilongwe se platí tzv. odletová taxa ve výši 30 USD.

Na malawiských silnicích se jezdí vlevo. Cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zásobování pohonnými hmotami
není spolehlivé, cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Jízda v opilosti je velmi přísně trestána (až 5
let vězení).

Veřejná doprava je na nízké úrovni. Autobusová doprava mezi největšími městy bývá spolehlivější nežli služby minibusů.
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Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je
zakázáno.

Největší turistickou atrakcí je jezero Malawi, kde se však z důvodu nebezpečí protozoových infekcí (bilharzióza,
schistozomiáza) nedoporučuje koupání.

Telefonní spojení na ZÚ ČR v Harare (Zimbabwe), který konzulárně pokrývá Malawi, je +263 4 700 636 nebo +263 4
250 451, nouzová non-stop linka určená výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života pak +263 772 154 177.

Čeští občané v nouzi se na základě platné bilaterální dohody mohou obrátit na Honorární konzulát Slovenské republiky v
Blantyre:

Honorary Consulate of the Slovak Republic 1 st Floor MDC House Robyn‘s Road Blantyre, Malawi Tel.: +265/ 1/ 824
028 Fax.: +265/ 1/ 834 144 E-mail.: dsbapu@africa-online.net Konzul: Salim David Bapu

Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu
zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních
katastrof i sociálních nepokojů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malawiská vláda různými nástroji motivuje zahraniční firmy, aby přednostně vyškolily a zaměstnaly místní síly před
"dovozem" pracovních sil ze zahraničí. Cizinci tak obsazují místa, na která není dost místních odborníků.

Žádost o dočasné pracovní povolení pro cizince (Temporary Employee Permit - TEP) podává za zaměstnance
zaměstnavatel, a to na ústředním či krajském úřadu cizinecké policie. Poplatek se vybírá až po sdělení kladného
stanoviska s vydáním povolení, teprve poté může daná osoba přicestovat do Malawi. TEP je vydáván na dobu 6 měsíců až
dvou let a jeho platnost může být dvakrát prodloužena - žádost je nutno podat nejpozději tři měsíce před vypršením
platnosti platného TEP. Povolení je požadováno i od pracovníků nevládních organizací, církevních charit apod. Současné
poplatky jsou stanoveny na 120 000 MWK. Bližší informace jsou k dispozici na:
http://www.immigration.gov.mw/temporary-employee-permit.html .

Aktuálně platný zákoník práce z roku 2000 je k dispozici na:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/58791/65218/E00MWI01.htm.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě
zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu
pobytu.
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Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech.

• Adventist Health Centre, Area 14, Lilongwe, tel : 731 049
• Medical Rescue Service, Area 43, Ufulu Road, Lilongwe, tel : 731 807 et urgences : 730 389
• Adventist Hospital, Blantyre. tel : 830 333, Fax : 820 129
• Mwai Wathu Private Hospital. P.O Box 3067. Blantyre. Tel : 836 778, 823 012, 834 989, Fax : 821 190
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Česká republika je v Malawi zastoupena prostřednictvím svého nerezidentního velvyslanectví:

Embassy of the Czech Republic

4, Sandringham Drive, Alexandra Park Harare Zimbabwe

Tel.:+263 4 700 636 nebo +263 4 250 451 Fax: +263 4 792 950 E-mail: embassy@czeharare.com Web: www.mzv.cz/harare
Poštovní adresa: P. O. Box 4474, Harare, Zimbabwe

Teritoriální působnost ZÚ: Zimbabwe, Zambie, Malawi, Mosambik

V Malawi prozatím není žádný honorární konzulát České republiky. Čeští občané v nouzi se na základě platné bilaterální
dohody mohou obrátit na Honorární konzulát Slovenské republiky v Blantyre:

Honorary Consulate of the Slovak Republic 1
st

Floor MDC House Robyn‘s Road Blantyre, Malawi Tel.: +265/ 1/ 824 028
Fax.: +265/ 1/ 834 144 E-mail.: dsbapu@africa-online.net Konzul: Salim David Bapu

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

V zemi se nenacházejí pobočky českých institucí. Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu:

CzechTrade 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa Tel: +27 11
5190902 Internetová adresa: www.czechtrade-sa.co.za E-mail: johannesburg@czechtrade.cz

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

• Záchranná lékařská služba: 998
• Policie: 997
• Hasiči: 999
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7.4 Internetové informační zdroje

Média a tiskové agentury:

• Nyasa Times (www.nyasatimes.com)
• The Nation (www.mwnation.com)
• Daily Times (www.bnltimes.com)
• The Maravi Post (www.maravipost.com)
• Malawi Voice (www.malawivoice.com)
• Malawi News Agency (www.manaonline.gov.mw)

Agentury na podporu obchodu a investic a další využitelné zdroje informací:

• Malawi Investment and Trade Center (www.mitc.mw)
• Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (www.mccci.org)
• Ministry of Trade (www.trade.gov.mw)
• Malawi Revenue Authority (www.mra.mw)
• Reserve Bank of Malawi (www.rbm.mw)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malawi

29/29 http://www.businessinfo.cz/malawi © Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

http://www.nyasatimes.com/
http://www.mwnation.com/
http://www.bnltimes.com/
http://www.maravipost.com/
http://www.malawivoice.com/
http://www.manaonline.gov.mw/
http://www.mitc.mw/
http://www.mccci.org/
http://www.trade.gov.mw/
http://www.mra.mw/
http://www.rbm.mw/
http://www.businessinfo.cz/malawi

