REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
PODSTAWOWE INFORMACJE
Republika Południowej Afryki jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce,
z trzech stron otoczonym przez oceany (Ocean Atlantycki na zachodzie i Ocean Indyjski na
wschodzie).
Liczba ludności
47,4 mln
faktycznie RPA zamieszkuje znacznie więcej ludności, gdyż w
kraju tym przebywa na stałe liczna grupa legalnych i
nielegalnych imigrantów szacowna na 4-8 mln ludzi)
Powierzchnia
1 219 912 km2
Stolica
Pretoria
Języki urzędowe
w RPA obowiązuje 11 języków urzędowych: angielski, afrikaans,
isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, sePedi, seSotho, seTswana, siSwati,
tshiVenda, xiTsonga
Waluta
rand południowoafrykański (ZAR), 1 ZAR = 100 centów
Religia
RPA jest państwem wielowyznaniowym: chrześcijanie (głównie
protestanci) stanowią 68% ludności kraju, animiści - 28%,
hinduiści - 2,1%, muzułmanie - 1,4%.
Strefa czasowa
UTC +2
Główne bogactwa naturalne
RPA jest największym światowym producentem złota,
platyny, rud chromu, wanadu i manganu. Pod względem
wydobycia diamentów zajmuje 5 miejsce w świecie,
uranu – 9, węgla – 6, niklu – 10, żelaza

GOSPODARKA
Szacuje się, że wartość PKB RPA wyniosła w 2011 r. 383 mld USD co oznacza wzrost
w stosunku do 2010 r. o 3,5%. PKB per capita wyniósł w 2011 r. 10973 USD, w 2010 r. było
to odpowiednio 10565 USD. Inflacja w Południowej Afryce w 2011 r. wyniosła 5,7% i znajduje
się w określonym przez Bank Centralny RPA przedziale docelowym 3 – 6% rok do roku.
Na podstawie danych ministerstwa skarbu analitycy zakładają dalszy dynamiczny wzrost
deficytu budżetowego na poziomie 5,2 % rocznie. Utrzymujący się wysoki deficyt budżetowy
to wynik mniejszych niż przewidywano wpływów budżetowych i jednocześnie większych
wydatków związanych z walką z kryzysem gospodarczym. Zadłużenie zagraniczne RPA
wyniosło w roku 2011 47,66 mld USD.

Wskaźniki makroekonomiczne

2010 r. 2011 r.*

PKB (mld USD)

353,5

383,1

PKB per capita (USD)

10565 10973

Wzrost PKB (%)

3,0

3,5

relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

-5,3

-5,2

relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

33,2

35,6

Inflacja (średnia w %)

4,3

5,7

Bezrobocie

24,3

23,9

Wartość eksportu (mld USD)

84,2

94,21

Wartość importu (mld USD)

83,6

92,86

Saldo wymiany handlowej (mld USD)

0,6

-1,3

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w mld USD

1,2

4,5

Skumulowany odpływ inwestycji zagranicznych (FDI) w mld USD

53,4

-

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w mld 113,4

124,6

* Szacunkowe dane na lata 2010 i 2011 wg Economist Intelligence Unit oraz SARB

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do RPA w 2011 r. zdecydowanie wzrósł
(po silnym wyhamowaniu w 2010), łączna wartość nowych projektów inwestycyjnych
ogłoszonych w roku 2011 r. wyniosła 4,5 mld USD – co stanowi ponad trzykrotny wzrost
w stosunku do 2010 r. Oczekiwany wzrost nastąpił po gwałtownym spadku wartości
inwestycji zagranicznych w RPA, który miał miejsce po tym jak firmy zarówno europejskie,
jak i amerykańskie odstąpiły od inwestycji w Afryce odczuwając nadal skutki kryzysu
finansowego. Dodatkowo sytuację inwestycyjną w RPA komplikowała sytuacja polityczną
tego kraju. Przewodniczący młodzieżówki ANC (ANC partia rządząca) Julius Malema
rozpoczął kampanie na rzecz nacjonalizacji kluczowych gałęzi przemysłu, szczególnie
górnictwa. W wyniku ww. apelu wielu inwestorów zagranicznych wstrzymywała się

z rozpoczęciem nowych inwestycji do czasu zajęcia się ww. problematyką przez rząd RPA.
Obecnie J.Malema został usunięty z młodzieżówki ANC a rząd RPA rozpoczął kampanię
mająca na celu zachęcenie inwestorów zagranicznych do inwestowania w RPA.
Stopa bezrobocia w RPA oficjalnie w 2011 r. wyniosła 23,9% zawodowo aktywnej części
społeczeństwa i spadła w porównaniu z rokiem 2010 o 0,7%. Uwzględniając jednakże
tzw. „ukryte bezrobocie” wskaźnik ten oscyluje na poziomie 40%. Pomimo zainwestowania
przez rząd RPA dużych środków na tworzenie nowych miejsc pracy, niewielki spadek
bezrobocia wynika głównie z napływu taniej siły roboczej z Mozambiku oraz Zimbabwe.
W RPA obecnie pracuje według różnych statystyk ok. 13 mln osób, natomiast płaci podatki
zaledwie ok. 5 mln.

Udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB w 2011 roku (%)
Sektor

Udział (%)

Usługi

69.4

Przemysł wytwórczy

13,9

Górnictwo i przemysł wydobywczy

5,5

Rolnictwo

3,0

Turystyka

8,2

USŁUGI
Zasadniczą rolę w gospodarce RPA odgrywa od wielu lat sektor usług, szczególnie usługi
finansowe (20,0% PKB). W bankowości w 2011 r. zatrudnionych było ponad 1,3 mln osób.
Cztery główne banki RPA: Standard Bank, First Rand Bank, ABSA oraz Nedbank posiadają
ponad 85,0% udziałów w sektorze bankowym tego kraju. Łączne aktywa wszystkich banków
RPA wynoszą ponad 2.100 mld Randów (280 mld USD). Poza usługami finansowymi,
zasadnicze znaczenie dla wzrostu PKB ma handel zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny.
Wymiana towarowa generuje rok rocznie ok. 18 % PKB, z czego większość pochodzi ze
sprzedaży detalicznej, której wartość w 2011 r. szacowana jest na 73 mld USD. Największą
inwestycją bezpośrednią w roku 2011 r. było przejęcie największej sieci handlowej w RPA
(Masscash) przez amerykańska firmę Wal-mart, o wartości transakcji wynoszącej 16 mld
USD. Według ekspertów doprowadzi to do zdecydowanie ostrzejszej wojny cenowej
na rynku handlowych w RPA i przyczyni się do zdecydowanego wzrostu ilości artykułów
spożywczych importowanych z zagranicy. Wynika to z faktu, iż produkty wytwarzane lokalnie
są na ogół gorszej jakości i droższe niż te importowane z m.in. Europy.

GÓRNICTWO
2011 r. ww. sektor stał się kołem napędowym całej gospodarki RPA generując ok. 5,5% PKB.
W 2011 r. 5 podstawowych surowców mineralnych kraju (platyna, złoto, węgiel kamienny,

ferrochromy oraz ruda żelaza) przyniosło prawie 40% wpływów eksportowych RPA (eksport
wszystkich minerałów stanowi ok. 51% całości eksportu RPA). Dodatkowo znacząca część
inwestycji zagranicznych skierowana jest w stronę przedsięwzięć wydobywczych, szczególnie
urobku złota, diamentów i platyny. Sektor górniczy stał się głównym beneficjentem
inwestycji zagranicznych, szczególnie ze strony Chin oraz Indii, które coraz aktywniej działają
na tutejszym rynku wydobywczym.

Eksport minerałów z RPA w 2010 r. ( 9 miesięcy)
Surowiec
mineralny
Platyna
Złoto
Węgiel
Rudy żelaza
Ferrochromy
Diamenty
Aluminium
Chrom
Rudy manganu
Rudy tytanu

Pozycja w
eksporcie
1
2
3
4
5
8
10
14
22
33

Eksport w mld
Randów
41,5
38,1
26,7
21,3
17,2
7,7
6,3
4,7
2,8
2,7

Udział % w
całości eksportu
10,7
9,8
6,9
5,5
4,4
2,0
1,6
1,2
0,7
0,7

Zmiana
eksportu w %
2010-2011
30,9
11,1
9,0
6,8
-6,0
4,8
12,0
7,6
6,2
8,2

ROLNICTWO
Sektor rolniczy wytworzył zaledwie ok. 3% PKB w 2011 r., dając zatrudnienie
ok. 7% zawodowo czynnej populacji i generuje 15% dochodów eksportowych państwa.
W 2011 r. kontynuowany jest spadek wartości produkowanej żywności, który trwa już 10 lat.
2011 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym RPA musiała zdecydowanie zwiększyć import
żywności, w szczególności zbóż. Podstawowym dążeniem rządu pozostało w 2011 r.
(tak jak to było w poprzednich latach) przeprowadzanie reformy rolnej. Projekt Ministerstwa
Rolnictwa z września 2004 r. zakłada do 2015 r. wykupienie 30% i wydzierżawienie dalszych
20% ziem należących do białych farmerów i przekazanie ich czarnym pracownikom.
Dotychczas – od 1994 r. – jedynie niewiele ponad 5% ziemi uprawnej przeszło w ręce czarnej
ludności. Dlatego też w 2010 r. została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wykupu
ww. 30% ziem do 2018 r. W obecnej ciężkiej sytuacji rolnictwa, władze RPA uruchomiły
kolejne programy wsparcia dla rolników celem zwiększenia produkcji rolnej.

TURYSTYKA
Zgodnie z przyjętym w marcu 2011 r. planem przyspieszonego wzrostu gospodarczego RPA
(Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa -Asgi-SA), sektor turystyczny
ma w 2014 r. generować ok. 12 % PKB i zwiększyć zatrudnienie o ok. 400 tys. osób. W 2011 r.
RPA odwiedziło ok. 8,6 mln obcokrajowców z tym, że 70 % stanowili przyjezdni z krajów

ościennych, którzy w większości przyjeżdżają do RPA w poszukiwaniu pracy (Polskę w 2011 r.
odwiedziło zgodnie z Instytutem Turystyki ok. 19 mln osób).

DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
Przeprowadzane zmiany ustrojowe kończące w RPA okres apartheidu umożliwiły Polsce
nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tym krajem w 1991 r. Współpracę między
państwami zaczęły regulować umowy m.in.:
umowa o rozwoju współpracy ekonomiczno-handlowej i wzajemnym przyznaniu
,,klauzuli największego uprzywilejowania” (zawarta w roku 1991 - wygasła
w kwietniu 2004);
umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku
od dochodu (1995);
umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami (1996);
umowa o współpracy naukowej i technicznej (2000);
umowa o współpracy przemysłowej, technologicznej i handlowej w zakresie
przemysłów obronnych (2000);
umowa o wzajemnym uznawaniu certyfikatów lotniczych (2001).
Aktualnie ramy współpracy Polski z RPA określa umowa TDCA (ang. The Trade Development
and Cooperation Agreement) zawarta pomiędzy Unią Europejską (UE) a RPA w roku 1999.
W końcowej fazie negocjacji jest Umowa o współpracy ekonomicznej. Od 2004 roku
obserwowany jest dynamiczny rozwój obrotów handlowych związany z faktem przystąpienia
Polski do UE. Tym samym polskie firmy nie napotykają już żadnych barier w eksporcie
do RPA, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

HANDEL ZAGRANICZNY
RPA jest największym partnerem handlowym Polski spośród wszystkich krajów Afryki.
Obroty między Polską i RPA w I kwartale 2012 r. wyniosły 311 mln USD. Istotnym elementem
wymiany handlowej pomiędzy RPA a Polską jest ciągły wzrost polskiego eksportu do RPA
zauważalny od 2004 r. Na podstawie wyników eksportu z I kw. 2012 r. można przypuszczać,
że polski eksport do RPA w 2012 r. utrzyma ww. tendencje i przekroczy 500 mln USD.
Od 2009 r. można zaobserwować stopniowe zmniejszenie deficytu w obrotach handlowych
pomiędzy Polska i RPA, a od 2010 r. wyraźne dodatnie saldo ww. obrotów. Na podstawie
wyników z I kw. 2012 r. można szacować, że dodatnie saldo zostanie utrzymane również
w roku 2012 i może wynieść ok. 120 mln USD.
Rok

Obroty w
mln USD

Dynamika
obrotów %

Eksport w
mln USD

Dynamika
eksportu%

Import w
mln USD

Dynamika
importu%

Saldo
obrotów w
mln USD

2012*

311

-

170

-

140

-

30

2011

941

132

528

120

412

155

74

2010

692

93

448

131

243

60

107

2009

738

87

343

106

395

75

-51

Dane za I kw. 2012 r.

Eksport. Strukturę polskiego eksportu do RPA w 2011 r. w zakresie głównych pozycji określiły
w znacznej mierze: maszyny i urządzenia mechaniczne 30,1%, pojazdy 15,7%, wyroby
przemysłu chemicznego 13,8%.
Import. W polskim imporcie dominował podobnie asortyment maszyn i urządzeń
mechanicznych i pojazdów nieszynowych i ich części, odzwierciedlający w dużej mierze skalę
powiązań międzynarodowych koncernów światowych obecnych w Polsce, głównie
w przemyśle motoryzacyjnym. Duże znaczenie w imporcie do Polski odgrywa handel
surowcami, który w 2011 r. stanowił ok. 20 % importu.

INWESTYCJE, WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH
W I kw. 2012 r. nie odnotowano znaczących inwestycji zarówno podmiotów Polskich w RPA,
jak i południowoafrykańskich w Polsce. W Polsce dużymi inwestorami
południowoafrykańskimi pozostają m.in. SAB – Miller współwłaściciel grupy browarniczej
Tyskie, Mondi oraz Steinhoff sieć sklepów meblowych.
Swoją firmę otworzył w Johannesburgu górniczy Kopex i budowlana grupa PBG, swoje salony
otworzył kosmetyczny Ingot, a kilka innych firm prowadzi rozmowy na temat rozpoczęcia
działalności na tamtejszym rynku. Ze strony RPA dużą aktywność przejawiają jej koncerny
międzynarodowe.
Największymi inwestorami RPA w Polsce są:
SAB Miller - branża piwowarska,
Steinhoff - branża meblarska (produkcja),
JD Group - branża meblarska (handel detaliczny),
Pepcor - towary konsumpcyjne (handel detaliczny),
Mondi Group - branża papiernicza - pod koniec 2011 r. Mondi Group podjęła
działania na rzecz skupienia wszystkich akcji Mondi Świecie i wycofania tego
podmiotu z giełdy.
Naspers - branża telekomunikacyjna.
Ponadnarodowość firm utrudnia oszacowanie skali dotychczasowych inwestycji RPA
w Polsce. Są to kwoty projektów rzędu kilkudziesięciu, a często i kilkuset milionów USD.

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH
W I kwartale 2012 przeprowadzono szereg konsultacji resortowych, w wyniku czego została
przygotowana wstępna wersja umowy o współpracy gospodarczej między Polską a RPA.

MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW
Z bieżących informacji wynika potrzeba koncentracji wysiłków eksporterów w trzech
podstawowych sektorach gospodarki RPA: górniczym, energetycznym, przemysłu
motoryzacyjnego oraz obronnego – nie zapominając o rosnącym potencjale rynku
wewnętrznego, praktycznie dla wszystkich towarów konsumpcyjnych i żywności z Polski
(import samej żywności i napojów RPA wyniósł 4,3 mld USD, przy oczekiwanym jego
wzroście do 5,6 mld USD w 2013 r. – BMI). Sprzedaż w segmencie dużych sieci detalicznych
(ang. Mass Grocery Retail – MGR) stanowi 70% rynku (5109 jednostek handlowych). Z czego
76% należy do 5 największych sieci handlowych. Dominuje na rynku RPA kilka sieci sprzedaży
o wielomiliardowych obrotach (USD). Do największych należy Shoprite (10 mld USD obrotów
i 1400 supermarketów i punktów sprzedaży), Pick n Pay (8 mld USD obrotów i ponad
700 marketów). Do znanych operujących tu sieci należą także Woolworth (ca 4 mld USD
obrotów), Metro&Cash&Carry i Spar. Ostatnio amerykański gigant Walmart dokonał zakupu
51% udziałów poważnej sieci detalicznej Massmart co zapoczątkowało agresywną polityką
cenową w tej branży. Oferta żywności obecna w polskich sieciach handlowych jest szersza
a produkty są bardziej atrakcyjnie opakowane co przy konkurencyjnych cenach oznacza
poważne szanse rozwoju eksportu tej branży do RPA w ciągu najbliższych kilku lat.
Zauważalny jest wzrost zainteresowania miejscowych firm importem polskiej żywności
(np. Shoprite) jak i intensyfikacja wizyt polskich producentów organizowanych w postaci
misji handlowych.
Potwierdzeniem tej tendencji jest informacja o otwarcia swojego biura przez firmę
Monteagle, poważnego importera i dystrybutora żywności na rynku RPA.
RPA to kraj o znaczącej tradycji konsumpcji mięsa. I tak, np. wg prognozy BMI produkcja
drobiu wyniosła w roku 2011 1.430.00 (tys. ton ) a jego konsumpcja 1.643.30 (tys. ton),
produkcja wieprzowiny 208,90 a jej konsumpcja 242.70 (tys. ton), produkcja wołowiny
i cielęciny 855.40 a jej konsumpcja 880.40 (tys. ton) (BMI) Duży potencjał rozwoju eksportu
istnieje także w zakresie przetworów mlecznych (szeroki asortyment polskich serów)
i przetworów owocowo-warzywnych, konserw rybnych, mięsnych etc.
I tak np. import czekolady wyniósł w roku ubiegłym 12 837 ton, dżemów 1 719 ton,
mrożonych warzyw 14 533 ton, serów 5 748 ton a masła 3 753 ton. Żywność i napoje
stanowią ogółem 67,7% sprzedaży na rynku detalicznym a wartość ich konsumpcji wyniosła
w tymże roku 48,48 mld USD przy zakładanej na najbliższe lata stopie wzrostu
ca 10% rocznie. (prognoza BMI)
Znaczne możliwości istnieją też w branżach, które stały się polskimi specjalnościami
eksportowymi: branża budowlana (okna, drzwi, gotowe domy), wyposażenie wnętrz, meble,
tkaniny dekoracyjne, kosmetyki, narzędzia medyczne, AGD, szeroko pojęta elektronika,
jachty i łodzie motorowe, części i artykuły motoryzacyjne, farmaceutyki. Sprzedaż
samochodów wyniosła w roku 2011 prawie 510 tys. sztuk a rynek wtórny części
motoryzacyjnych stanowi wielki potencjał eksportu dla polskich firm. Wielki rządowy
program rozbudowy infrastruktury kraju (ca 100 mld USD w najbliższych latach) to szansa dla

dostawców branży budowlanej i jej zaopatrzenia, energetyki, maszyn i technologii górniczych
oraz wyposażenia wnętrz.
Obserwując poziom rozwoju obydwu krajów i wielkość eksportu do RPA Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii czy Włoch, można szacować jako realną możliwość pięciokrotnego wzrostu
obrotów handlowych Polski w okresie 5 lat, czego potwierdzeniem jest przedstawiona wyżej
realna prognoza ich wzrostu. Oznacza to do zagospodarowania potencjał wymiany rzędu
4 mld USD. Wraz z innymi państwami regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Grupa
Wyszehradzka – zbliżone struktury gospodarek i ich komplementarność) kraj nasz jest
naturalnym partnerem do współpracy z Afryka Południową co wykorzystywane jest przy
okazji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych organizowanych na terenie RPA.
W najbliższej przyszłości popyt RPA będą kształtowały inwestycyjne wydatki rządowe i rynek
wewnętrzny, z którego będziemy mogli skorzystać, jeżeli uda nam się uzyskać korzystne
zapisy w finalizowanej obecnie umowie o współpracy gospodarczej, stworzyć trwałe
powiązania między samorządem gospodarczym przedsiębiorstw obydwu krajów
oraz zapewnić stałą obecność polskiej oferty na wyspecjalizowanych targach branżowych
w Afryce. Szanse rozwoju współpracy stwarza również negocjowana umowa pomiędzy
Agencją Rozwoju Przemysłu a jej południowo-afrykańskim odpowiednikiem: Industrial
Development Corporation.

DOSTĘP DO RYNKU
Sprawy gospodarcze państwa w aspekcie strategicznym należą do kompetencji dwóch
ministrów, na szczeblu prezydenckim, kierujących Narodową Komisją Planowania (NPC)
i urzędem kontroli, nadzoru i administracji (ME), dla zapewnienia efektywności i spójności
działań rządu. Na szczeblu wykonawczym, gospodarką zajmuje się Ministerstwo Handlu
i Przemysłu, sterowane w zakresie polityki gospodarczej przez Ministerstwo Rozwoju
Gospodarczego oraz ministerstwa m.in.: Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Rozwoju
Rolnego i Reformy Rolnej, Łączności, Energii, Finansów, Budownictwa, Stosunków
Międzynarodowych i Współpracy, Górnictwa, Przedsiębiorstw Państwowych, Robót
Publicznych, Nauki i Technologii, Transportu, Turystyki, Spraw Wodnych i Ochrony
Środowiska.
W RPA działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych a wszystkie 9 prowincji
posiadają własne izby promocji handlu i inwestycji. Na szczeblu państwowym Trade
and Investment South Africa, departament Ministerstwa Handlu i Przemysłu, ma za zadanie
promocję południowoafrykańskiego eksportu i pozyskiwanie zagranicznych i krajowych
inwestycji bezpośrednich w RPA. Procesy gospodarcze regulują prawo pracy, prawo
gospodarcze oraz ustawa o przedsiębiorstwach. Spory rozstrzygają sądy krajowe,
przy uczestnictwie wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich.
Jak wyżej wspomniano, władze RPA realizują politykę Black Economic Empowerment wzrostu gospodarczego znaczenia historycznie pokrzywdzonych grup społeczeństwa, czego
m.in. wyrazem jest formuła, według której udziały kapitałowe firm przechodzą w ręce

czarnych obywateli RPA. W każdym przemyśle, do roku 2014, celem jest przejęcie,
co najmniej 25% udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach przez spółki, fundusze
powiernicze, spółdzielnie należące i zarządzane przez przedstawicieli pokrzywdzonych
dotychczas grup społeczeństwa. Uregulowania dotyczące poszczególnych sektorów są różne,
np.: w stosunku do górnictwa mowa jest o przejściu 26% udziałów kapitałowych w ciągu
10 lat. Kierownictwo przedsiębiorstw ma być stopniowo przejmowane przez czarnoskórych
obywateli RPA. Przykładowo, kluczowym celem BEE dla branży górniczej jest osiągnięcie
w ciągu 5 lat wskaźnika 40 % afrykańskiego, czarnoskórego kierownictwa. Między innymi z
tego powodu od 1996 r., ok. 1,5 mln, w większości białych, na ogół o wysokich
kwalifikacjach, obywateli RPA wyemigrowało, a z drugiej strony do RPA napłynęło kilka
milionów niewykwalifikowanych imigrantów z krajów sąsiednich. Proces ten nadal
postępuje. Przyczyniło się to do niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej i kadry
kierowniczej w wielu gałęziach gospodarki i postawiło rząd RPA przed koniecznością
poszukiwania nowych kadr za granicą. Rozwiązanie problemu utrudniają długotrwałe
procedury uzyskania zezwoleń na zatrudnienie.

Opracowano na podstawie danych z Informatora Ekonomicznego o krajach świata Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, 2014 r.

IZBY
Izba Gospodarcza RPA (South African Chamber of Business (SACOB) www.sacob.co.za

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada RPA w Warszawie
Embassy of South Africa in Warsaw
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
telefon: 22 625 6228,
fax: 22 625 6270,
e-mail: saembassy@supermedia.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu Ambasady RP w Pretorii, RPA
P.O. Box 1547
Houghton 2041
Republic of South Africa
telefon:+27-11-788-6597,
fax: +27-11-442-5375
e-mail: office@poltrade.org.za
www.johannesburg.trade.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Południowej Afryki
P.O. Box 12277,
Queenswood 0121,
Pretoria, RPA
telefon: (+27 12) 430 2621,
fax: (+27 12) 430 2608;
e-mail: secretary.pretoria@msz.gov.pl
www.pretoria.polemb.net

CIEKAWOSTKI
Oficjalna prasa ekonomiczna
Business Day z dodatkiem Companies & Markets www.businessday.co.za
Business Report - South Africa’s national financial daily www.businessreport.co.za
Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym
www.engineeringnews.co.za
www.miningweekly.com
www.southafrica.info

