
Vybraná fakta o jihoafrickém automobilovém průmyslu 
 
Automobilový průmysl se v JAR koncentruje především do provincií Gauteng, Východní 
Kapsko (Eastern Cape) a KwaZulu-Natal (KZN.) V Gautengu mají výrobní kapacity BMW, 
Renault, Nissan a Ford; v KZN Toyota; a v provincii Východní Kapsko jde o Volkswagen, 
Mercedes Benz, General Motors a Ford (pouze motory pro kompletaci v provincii Gauteng.)  
 
Poptávka po nových vozech v JAR představuje cca 600 tis. automobilů, přitom cca 65% 
prodejů představují dovezené modely. Obchodní bilance automobilového průmyslu JAR je 
negativní; dovoz přesahuje vývoz: 
  
    2008   2009  2010  2011 
Dovoz (mld. ZAR)  108,9  79,9  100,2  120,8 
Vývoz (mld. ZAR)  94,2  61,0  69,5  82,2 
Směnný kurs ZAR/EURO 12,5  11,7  9,71  10,08 
 
Do ČR byla v r. 2011 z JAR vyvezena produkce sektoru v hodnotě 977,7 mil. ZAR. ČR je tak 
v oblasti vývozu z hlediska JAR 8. největší partner  v rámci EU a 17. nejvýznamnější 
destinace celosvětově, po Německu, USA, Japonsku, Velké Británii, Alžírsku, Španělsku, 
Francii, Polsku, Austrálii, Belgii, Zimbabwe, Zambii, Nigérii, Nizozemsku, Kanadě 
a Mozambiku; a následována Brazílií, Jižní Koreou, Maďarskem, Mexikem, Konžskou 
demokratickou republikou, Keňou a Ghanou.   
 
Z hlediska vývozu komponentů v hodnotě 912,6 mil. ZAR v r. 2011 byla ČR 10. 
nejvýznamnějším partnerem JAR celosvětově s 2,4% podílem na celkovém jihoafrickém 
vývozu. JAR do ČR vyváží zejména katalytické konvertory, radiátory, tlumiče a výfuky, 
kožené díly sedaček, alarmy a nástroje.  
 
Dovoz produkce českého automobilového průmyslu do JAR (tj. český vývoz) v r. 2011 dosáhl 
hodnoty 2069,3 ZAR a ČR se jako země původu jihoafrických dovozů umístila na 12. příčce 
po Německu, Japonsku, USA, Jižní Koreji, Thajsku, Číně, Velké Británii, Indii, Španělsku, 
Brazílii a Francii; a následovaná Švédskem, Itálií, Argentinou, Rakouskem, Polskem, Belgií a 
Indonésií.  
 
 
Státní podpora automobilového sektoru v JAR 
 
Novelizovaný jihoafrický program státní podpory pro automobilový sektor - Automotive 
Production and Development Programme (APDP) má od r. 2013 nahradit dřívější Motor 
Industry Development Programme (MIDP), který fungoval od r. 1995. Nový APDP má posílit 
konkurenceschopnost místních výrobců, kteří v JAR produkují alespoň 50 tis. automobilů 
ročně, ať už jde o firmy ve vlastnictví jihoafrických nebo zahraničních investorů. APDP jim 
nabízí pobídky v podobě kreditů započitatelných oproti dovozním clům. Celní sazby mají být 
zachovány na úrovni r. 2012 až do r. 2020: tj. 25% pro osobní a lehké nákladní vozy a 20% 
pro komponenty; v případě preferenční dohody mezi EU a JAR snížená sazba 18% pro dovoz 
lehkých nákladních vozů z EU. Cílem APDP je zvýšit produkci v JAR na 1,2 mil. ks do 
r. 2020, tj. na dvojnásobek úrovně r. 2006. 
 
Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR (DTI) dále připravuje investiční pobídky pro 
automobilový sektor (People Carrier Automotive Investment Scheme – P-AIS), kdy se 
grantový element může pohybovat od 20% do 30% podle typu investice.  
 



V r. 2012 DTI podpořilo společnou účast jihoafrických firem formou národního pavilonu na  
veletrzích Automechanika Middle East v Dubaji v květnu a Automechanika Germany ve 
Frankfurtu září.  
 
Zpracováno ZÚ Pretoria na základě dat z Automotive Industry Export Council, DTI 
a jihoafrických médií 
 
 


