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1. Introducció. Perquè Sud-àfrica?



Flash país



Principals sectors a Sud-àfrica



Relacions comercials amb Catalunya



✓ Únic membre africà dels BRICS i del G20

✓ Porta d’entrada natural a un mercat d’uns 200 M consumidors

✓ Economia més industrialitzada del continent. Economia oberta i segura 

✓ Empreses molt potents (retail, telecomunicacions, bancs, HQ grans                                                        

multinacionals, sector automoció, etc)

✓ Tractat comercial amb la UE, més del 86% productes amb 0 aranzel 

✓ Finançament: elegible per FIEM, CESCE, COFIDIS. Possibilitat

finançament local.

✓ I+D: Horizon2020, Tecniospring, Innowide

Sud-àfrica: principals fortaleses



2. Situació i impacte del Covid-19



Situació Covid-19 a Sud-àfrica



Situació actual - perspectives



Situació actual – perspectives II



Recuperació sectors últim trimestre 2020



3. Oportunitats de negoci 



Oportunitats a Sud-àfrica

Agro-
processing

TIC

Infraestructura Salut 

Maquinària
industrial 



El sector industrial a Sud-àfrica



L’ Agricultura representa el 3%
del PIB

L'any 2020, malgrat els efectes
de la pandèmia, el Sector
agrícola va augmentar un 13% i
va marcar un record històric de
les exportacions (més de 10.000
milions de dòlars).

Sud-àfrica té un Sector agrícola
orientat a mercat, diversificat i
que inclou la majoria de grans
cultius.

Agricultura



El Govern vol incentivar el sector tèxtil

Key players in the clothing, textile, footwear and leather
(CTFL) industry are committed, now more than ever, to
growing the amount of locally produced fashion sold in South
Africa's retail stores.

A plan was formulated by the CTFL sector and Trade and
Industry Minister Ebrahim Patel in November last year aimed
at boosting job creation through localization in the industry.

A CTFL masterplan contains various goals, including increased
employment in the sector by another 120 000 jobs across the
value chain by 2030.

The plan also includes a commitment to grow local
resourcing in retail from roughly 30% to over 60% over the
next 10 years, explains the National Clothing Retail
Federation of South Africa (NCRF).



Oportunitats en green economy



Més oportunitats a Sud-àfrica

Raw and processed agricultural exports. With
consumption rising in markets throughout sub-Saharan
Africa and Asia, South Africa could triple its agricultural
exports by 2030. This could be a key driver of rural
growth. Capturing this potential will require a bold
national agriculture plan to ramp up production,
productivity, and agroprocessing. AfCFTA



Oportunitats amb clients públics

Govern

• ESKOM

• TRANSNET

• RAND WATER

• SANRAL

• City of 
Johannesburg

Multilaterals

• AFDB

• IFC

• USAID

• EIB

• GIZ

• PROPARCO

Privats

• Mineres 

• Industries

• Ressorts/ 
hotels

• Latifundistes 

• Grans 
Empreses 



Innovació i oportunitats R+D

✓ I+D: Horizon2020, Tecniospring, Innowide, EU Green deal, CDTI. 

✓ Grans centres de I+D líders Africa:  CSIR, MRC, HSRC. 

✓ Empreses molt potents amb les que hi ha oportunitats de col·laboració   



4. Doing business a Sud-àfrica



Fer negoci a Sud-àfrica

• Cultura anglosaxona

• Gent afable, Welcoming

• Es valora qualitat EU, primer soci comercial

• Vols Nocturns, total 13-15h

• Sud-àfrica UTC+02:00 (mateixa hora

amb l’horari d’estiu)

• Infraestructura primer nivell

• Tenir present sensibilitat històrica



Sud-àfrica als rànquings internacionals OCDE Country risk 
Classification 4 

Percepció 
corrupció SA 

64/172

Index democracy 7.56/ 10

84/190

Rule of law INDEX



Fiscalitat a Sud-àfrica

•Impost sobre societats: 28%
•Impost sobre la renta de les persones: de 25% a 45%
•Conveni entre Espanya i Sud-àfrica per evitar la doble 
imposició
•15% als dividends



Creixement demogràfic



MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ

• Saul Pretel

• Director Oficina ACCIÓ Johannesburg

• spretel@catalonia.com

mailto:rbach@Catalonia.com


Our Barcelona Office:

Tel. +34 934 767 287
info.accio@gencat.cat

@accio_cat


