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Wstęp

Procesy zmierzające do usunięcia wszelkich barier funkcjonujących między poszcze-
gólnymi państwami Afryki sprzyjają przemieszczaniu się ludności nie tylko w ramach po-
szczególnych krajów, ale także między różnymi krajami. Jednym z ostatnich do niedawna 
izolowanych krajów na płaszczyźnie międzynarodowej była Republika Południowej Afryki 
(RPA). Dopiero po zniesieniu apartheidu 10 maja 1994 r., kiedy Nelson Mandela został 
zaprzysiężony na prezydenta RPA, kraj dołączył do społeczności międzynarodowej. Re-
publika Południowej Afryki w czasach, kiedy wskutek procesów globalizacji świat staje się 
„globalną wioską”, pomimo odległego położenia od krajów wysoko rozwiniętych, zyskuje 
na atrakcyjności turystycznej, oferując liczne atrakcje turystyczne, w tym 9 miejsc wyróż-
nionych na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Obok 
Polski RPA została wyróżniona przez Ethical Travel zakwalifikowaniem do najbardziej 
etycznych destynacji światowych1.

 W pracy podjęto próbę analizy ruchu turystycznego RPA. W tym celu przedstawiono 
jego uwarunkowania, zbadano wielkość ruchu turystycznego (stosując wskaźnik Deferta) 
oraz zbadano intensywność ruchu turystycznego (za pomocą wskaźnika Schneidera).

W literaturze polskojęzycznej występuje bardzo mała liczba publikacji na temat Repu-
bliki Południowej Afryki2, również anglojęzyczna literatura nie jest zbyt bogata3, dlatego 
istnieje potrzeba podjęcia zaprezentowanego tematu.

1 Turism Reviev, 10 najbardziej atrakcyjnych destynacji turystycznych na świecie, https://www.tourism-review.
pl/10-tka-najbardziej-etycznych-destynacji-turystycznych-na-wiecie-news2291 [13.12.2017].
2 W. Kurek, Turystyka w Afryce – szanse i zagrożenia, [w:] Człowiek i rolnictwo, red. Z. Górka, A. Zborowski, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, s. 321–331; M. Olczyk, 
Analiza rynku turystycznego Republiki Południowej Afryki, AWF, Kraków 2009.
3 I. Christie, E. Fernandes, H. Messerli, L. Twining-Ward, Tourism in Africa: Harnessing tourism for growth and im-
proved livelihoods, The World Bank, Washington 2013; S. Cornelissen, Producing and imaging ‘place’ and ‘pe-
ople’: the political economy of South African international tourist representation, „Review of International Political 
Economy” 2005, 12(4); F. Ferrario, Black and white holidays: the future of the local tourist industry in South Africa, 
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Ogólna charakterystyka RPA

Republika Południowej Afryki leży w południowej części kontynentu afrykańskiego. 
Z trzech stron tj. od wschodu, południa i zachodu, oblewana jest przez wody Oceanu 
Indyjskiego i Atlantyckiego, natomiast od północy, północnego wschodu i północnego 
zachodu posiada granice lądowe. Obszar kraju rozciąga się między 22o07` a 31o52` sze-
rokości geograficznej południowej oraz 16o39` a 32o56` długości geograficznej wschod-
niej. Powierzchnia RPA jest około cztery razy większa od powierzchni Polski i wynosi 
1,2 mln km2. Pod względem powierzchni RPA zajmuje 24 pozycję na świecie. Doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych zapewnia linia brzegowa o długości 2798 km.

Geologicznie RPA budują stare struktury liczące do 2,4 mld lat, będące wielką atrakcją 
geoturystyczną. Pod względem rzeźby większość kraju położona jest na rozległym płasko-
wyżu sięgającym ok. 1800 m. n.p.m. Na południu występują fałdowe góry przylądkowe, 
a od południowego wschodu Góry Smocze, będące progiem erozyjnym ciągnącym się na 
długości ok. 2000 km oraz wznoszącym się do wysokości 3482 m. n.p.m. 

Republika Południowej Afryki jest bardzo zróżnicowanym krajem pod względem etnicz-
nym i społecznym, a co za tym idzie również historycznym, kulturowym oraz kulinarnym. 
W 1994 r. na terenie kraju uznano 12 języków urzędowych (angielski, afrikaans i 10 języków 
z grupy Bantu). Najliczniejsza grupa Południowoafrykańczyków to Nguni, w jej skład wcho-
dzą: Xhosa, Zulu, Suazi i Ndebele. Kolejną grupę tworzą Sotho-Tswana, w jej skład 
wchodzą: południowi, zachodni i północni Sotho (Tswana) oraz Venda, Tsonga, Afryka-
nerzy (biali), angielskojęzyczni, Mulaci, Hindusi i emigranci z innych krajów Afryki. Taka 
mozaika grup etnicznych stanowi wielką atrakcję turystyczną. W RPA wyraźnie dominuje 
czarna ludność stanowiąca 79,2%, biali i koloredzi – po 7,9%, natomiast Azjaci stanowią 
2,5% ludności (rys. 1). W związku z przejęciem władzy przez czarną, źle wykształconą 
większość mieszkańców kraju, obserwuje się ciągły spadek liczby białej ludności, który 
jest konsekwencją nakładania się na siebie dwóch tendencji. Z jednej strony biała ludność, 
wskutek złego zarządzania krajem prowadzącego do piętrzenia się różnych problemów 
ekonomicznych, powoli zaczyna opuszczać terytorium RPA, natomiast z drugiej strony 
zdecydowanie szybciej rośnie liczba czarnej i kolorowej ludności. 

„Annals of Tourism Research” 1986, 13(3); F. Ferrario, Emerging leisure market among the South African black 
population, „Tourism Management” 1988, 9(1); Ch.M. Rogerson, Restructuring the geography of domestic tourism 
in South Africa, „Bulletin of Geography: Socio-Economic Series” 2015, 29.
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Rys. 1. Zróżnicowanie rasowe ludności Republiki Południowej Afryki
Źródło: Grupy etniczne. Demografia RPA, http://www.africangamesafari.com, zmienione [25.03.2017]. 

Zróżnicowanie kulturowe i fizyczno-geograficzne sprawia, że RPA jest jedną z popu-
larniejszych destynacji turystycznych. Według podziału Światowej Organizacji Turystyki 
(UNWTO) Republika Południowej Afryki należy do regionu afrykańskiego, a dokładnie 
subregionu Południowa Afryka. Do RPA przyjeżdża rocznie ponad dziesięć milionów 
turystów zagranicznych, z tego około jedna czwarta spoza kontynentu afrykańskiego. 
Nadal jednak większość zagranicznych odwiedzających RPA stanowią przyjezdni z krajów 
ościennych poszukujący pracy. 

Dostępność Republiki Południowej Afryki dla turystów

Dostępność danego kraju ma istotne znaczenie dla turystów. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, można wyróżnić dostępność zewnętrzną i wewnętrzną. Na dostępność zewnętrzną 
turystyczną RPA składa się kilka elementów. Pierwszym jest polityka wizowa kraju, utrud-
niająca swobodny dostęp turystów do RPA. W zależności od kraju pochodzenia turyści 
mogą starać się o uzyskanie jednej z czterech wiz, na podstawie której możliwy jest wjazd 
na terytorium RPA. Obywatele m.in. Kanady, USA, Europy Zachodniej, Brazylii, Argentyny, 
Chile, Australii mogą uzyskać wizę upoważniającą do darmowego 90-dniowego pobytu. 
Turyści m.in. z Polski, Węgier, Turcji, Mozambiku, Peru czy Boliwii mogą aplikować o dar-
mową wizę 30-dniową, natomiast obywatele krajów Afryki Środkowej i Północnej oraz 
większości krajów Azji praktycznie pozbawieni są możliwości wjazdu na teren RPA. Mogą 
jedynie starać się o wizę dyplomatyczną lub tranzytową (rys. 2). Drugim elementem jest 
oddalenie kraju od grupy państw bogatych, położonych na półkuli północnej. Do RPA moż-
na praktycznie dostać się tylko samolotem, a i tak lot z Europy trwa powyżej 10 godzin, 
co znacznie podraża koszt dostępu. Ruch turystyczny obsługuje kilka portów lotniczych 
położonych na peryferiach największych miast RPA, takich jak: Johannesburg, Pretoria, 

 
czarni biali kolorowi Azjaci
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Kapsztad czy Durban, będących bramami do wnętrza kraju. Dostępność wewnętrzna jest 
zróżnicowana w zależności od środków komunikacji. Uwzględniając komunikację kole-
jową i autobusową, najlepsza jest dostępność obszarów położonych między i w pobliżu 
największych wymienionych miast oraz wzdłuż wybrzeża oceanicznego. W przypadku 
komunikacji prywatnej cały obszar RPA jest dobrze dostępny.

Rys. 2. Polityka wizowa RPA
 RPA Visa  
 90-dniowa Visa  
 30-dniowa Visa  
 dyplomatyczna oraz  
 służbowa Visa tranzytowa

Źródło: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Visa_poli-
cy_of_South_Africa.html [15.12.2017].

Warunki do uprawiania turystyki

Na uwagę zasługują przede wszystkim dobrze zorganizowane rezerwaty zwierząt 
i liczne parki narodowe (np. Krugera, Karru, Pilanesberg, Augrabies, Hluhluwe-Imfolozi, 
Kgalagadi, MalaMala, Zebr Górskich czy Tsitsikamma) oraz dobrze zagospodarowane 
plaże rozciągające się w okolicach Kapsztadu, Durbanu, Port Elizabeth czy zatoki Kosi Bay. 
Ruch turystyczny skoncentrowany jest głównie na obszarach Johannesburga, Kapsztadu, 
Pretorii, Durbanu, Port Elizabeth i East London. Na terenie RPA dynamicznie rozwijają 
się zarówno turystyka biznesowa, jak i wypoczynkowa.

RPA oferuje zróżnicowane atrakcje turystyczne w zależności od zasobności portfeli 
gości. Na najzamożniejszych czekają liczne pięciogwiazdkowe hotele, a dla turystów 
dysponującymi mniejszymi środkami dostępne są hotele niższych kategorii. Trwająca od 
wielu lat recesja, będąca konsekwencją dojścia czarnej ludności do władzy po upadku 
apartheidu, sprzyja wymianie walutowej, co zachęca do odwiedzin turystów zagranicznych.

 



Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Republice Południowej Afryki… 155

Na terenie RPA można podziwiać bardzo zróżnicowane krajobrazy naturalne, począw-
szy od wspaniałych wybrzeży poprzez sawanny, suche i wilgotne pustynie, aż po wysokie 
góry oraz krajobrazy antropogeniczne, będące mozaiką kultury zachodniej, hinduskiej 
i licznych kultur lokalnych tzw. Czarnej Afryki.

Turyści są przez tubylców traktowani bardzo przyjaźnie. Zakwalifikowanie RPA przez 
Ethical Travel do grupy dziesięciu najbardziej etycznych destynacji turystycznych świad-
czy o dużej życzliwości, jaką gospodarze darzą gości. Ponadto władze RPA intensywnie 
promują bezpieczną i zrównoważoną turystykę. Jedynie na obszarach dużych miast, 
a w szczególności na terenie Johannesburga, należy uważać na liczne grupy przestępcze 
wywodzące się z obszaru państw afrykańskich. Unikanie miejsc potencjalnie niebezpiecz-
nych pozwala na bezpieczne uprawianie turystyki na terenie RPA.

Również warunki atmosferyczne sprzyjają turystyce. W zachodniej części RPA zimny 
Prąd Benguelski jest przyczyną występowania suchego i ciepłego klimatu, natomiast 
ciepły Prąd Mozambicki odpowiada za występowanie klimatu podzwrotnikowego na 
południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze obserwuje się stopniowe przejście od 
klimatu ciepłego i suchego na północnym zachodzie do klimatu ciepłego i wilgotnego wy-
stępującego na południowym wschodzie. Położenie RPA na półkuli południowej powoduje, 
że pory roku występują odwrotnie w stosunku do półkuli północnej. 

W przemyśle turystycznym RPA zatrudnionych było w 2015 r. 711 746 osób, w tym 29% 
w transporcie drogowym, 20% w gastronomii, 19% w zakwaterowaniu, 16% w sprzedaży 
detalicznej i 16% w pozostałych branżach. Ogółem w turystyce pracuje więcej osób niż 
w przemyśle wydobywczym, z czego znana jest RPA4.

Zarys ruchu turystycznego RPA

Na obszarze RPA mamy do czynienia z międzynarodowym oraz krajowym ruchem 
turystycznym. Od zakończenia II wojny światowej obserwujemy wzrost międzynarodowego 
ruchu turystycznego. Według UNWTO w 2015 r. liczba przyjazdów zagranicznych wzro-
sła o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęła 1, 184 mln osób. We wszyst-
kich regionach świata obserwujemy wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego, 
z wyjątkiem regionu afrykańskiego, gdzie obserwujemy spadek o 3,3%, w tym w Afryce 
Północnej o 7,8%. Na przedstawionym tle również występuje spadek zainteresowania 
turystów zagranicznych RPA, jednak jest on minimalny i w 2015 r. wyniósł 0,26%. Jed-
nak w dłuższym przedziale czasu widać dynamiczny wzrost zainteresowania turystów 
zagranicznych RPA (tab. 1).

4 Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [1.04.2017].
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Tab. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do RPA w latach 2000–2015

Zagraniczne przyjazdy

Rok Zagraniczni turyści
(w tys.) Rok Zagraniczni turyści

(w tys.)
2000 6 001 2008 9 729

2001 5 908 2009 10 098

2002 6 550 2010 11 575

2003 6 640 2011 12 496

2004 6 815 2012 13 796

2005 7 518 2013 15 155

2006 8 509 2014 15 092

2007 9 208 2015 15 052

Źródło: Statistic of South Africa: www: statssa.gov.za [2.02.2017].

Upadek apartheidu, poprawa bezpieczeństwa oraz zorganizowanie mistrzostw świata 
w piłce nożnej przyczyniły się do poprawy reputacji RPA na arenie międzynarodowej. Kibice 
oglądający mistrzostwa w piłce nożnej przekonali się, że kraj jest względnie bezpieczny 
i bogaty w liczne atrakcje turystyczne. 

Na przełomie dwóch tysiącleci państwo to było odwiedzone przez ok. 6 mln osób (tab. 1). 
Od tego czasu notuje się ciągły wzrost liczby odwiedzających do ok. 15 mln osób w 2015 r., 
co stanowi wzrost o 250% w stosunku do 2000 r. Od 2013 r. obserwuje się mały spadek 
liczby przyjazdów do RPA, co wynika ze skomplikowanej sytuacji politycznej kraju. Ukon-
stytuowany większościowy rząd czarnej ludności wprowadza zarządzenia niekorzystnie 
odbijające się na gospodarce, czego wyrazem jest m.in. spadek wartości lokalnej waluty – 
randa. Ponadto w badanym okresie panuje niekorzystna sytuacja polityczna w regionie 
i na świecie.
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Tab. 2. Przyjazdy turystów zagranicznych do RPA

Przyjazdy turystów do RPA
z krajów SADC

Przyjazdy turystów do RPA
z krajów pozaafrykańskich

Lp. Nazwa kraju Liczba % Lp. Nazwa kraju Liczba %
1 Zimbabwe 1 900 791 28,9 1 Wielka Brytania 407 486 19,0

2 Lesotho 1 394 913 21,2 2 USA 297 226 13,9

3 Mozambik 1 200 335 18,3 3 Niemcy 256 646 112,0

4 Suazi 838 006 12,7 4 Francja 128 438 6,0

5 Botswana 593 514 9,0 5 Holandia 121 883 5,7

6 Namibia 212 514 3,2 6 Australia 99 205 4,6

7 Zambia 161 259 2,5 7 Chiny 84 691 3,9

8 Malawi 135 260 2,1 8 Indie 78 385 3,7

9 Angola 48 416 0,7 9 Kanada 56 224 2,6

10 Tanzania 35 817 0,5 10 Włochy 52 377 2,4

Źródło: Tourism 2015, www. statssa.gov.za [10.04.2017].

Turystów zagranicznych odwiedzających RPA można podzielić na dwie główne grupy ze 
względu na liczbę odwiedzin. Do pierwszej zaliczamy turystów z krajów SADC (Wspólnota 
Rozwoju Afryki Południowej), natomiast do drugiej grupy – przybyszów z pozostałych części 
świata. Jak wynika z tabeli 2, wyraźnie dominują przybysze z pięciu krajów, tj.: Zimbabwe, 
Lesotho, Mozambiku, Suazi i Botswany, czyli turyści pochodzący z krajów bezpośrednio 
graniczących z RPA. Stanowią oni 90,1 % ogółu przyjezdnych z krajów SADC. Pośród 
turystów z pozostałych części świata wyraźnie dominują przyjezdni z Wielkiej Brytanii, 
USA i Niemiec – w sumie stanowią 44,9% przyjezdnych.

Turystyka krajowa w latach 2013–2015 przeżywała mały kryzys. Łączna liczba po-
dróży dziennych zmniejszyła się z 54,4 mln w 2013 r. do 48 mln w 2014 r., a w 2015 r. 
do 44,3 mln. Systematycznie maleje również liczba wycieczek wielodniowych z 50,8 mln 
w 2013 r. do 47,3 mln w 2014r. oraz do 45,4 miliona w 2015 r. Jak wynika z tabeli 4, naj-
większa liczba wycieczek przypada na grudzień i styczeń, czyli w okresie afrykańskiego 
lata, kiedy suche trawy pozwalają na swobodne obcowanie z dziką przyrodą w licznych 
parkach tematycznych. 

Tab. 3. Liczba wycieczek jedno- i wielodniowych na terenie RPA w latach 2013–2015

Rodzaj wycieczki
Liczba wycieczek

2013 2014 2015

Jednodniowe wycieczki 54 372 48 007 44 261

Wielodniowe wycieczki 50 767 47 263 45 441

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].
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Tab. 4. Liczba wycieczek jednodniowych na obszarze RPA w latach 2013–2015

Wycieczki jednodniowe
2013 2014 2015

Liczba
(w tys.) % Liczba

(w tys.) % Liczba
(w tys.) %

Styczeń 5 546 10,2 4 213 8,8 4 033 9,1
Luty 4 801 8,8 4 360 9,1 4 032 9,1

Marzec 4 980 9,2 4 437 9,2 3 838 8,7
Kwiecień 4 639 8,5 4 196 8,7 3 664 8,3

Maj 4 660 8,6 3 488 7,3 3 804 8,6
Czerwiec 4 315 7,9 3 375 7,0 3 782 8,5

Lipiec 4 374 8,0 3 693 7,7 3 059 6,9
Sierpień 4 210 7,7 3 927 8,2 3 498 7,9
Wrzesień 3 915 7,2 3 843 8,0 3 157 7,1

Październik 3 994 7,3 3 915 8,2 3 113 7,0
Listopad 3 118 5,7 3 200 6,7 3 069 6,9
Grudzień 5 820 10,7 6 361 11,2 5 212 11,8
Ogółem 54 372 100,0 48 007 100,0 44 261 100,0

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].

Tab. 5. Liczba wycieczek wielodniowych na obszarze RPA w latach 2013–2015

Wycieczki z noclegiem
2013 2014 2015

Liczba
(w tys.) % Liczba

(w tys.) % Liczba
(w tys.) %

Styczeń 5 012 9,9 5 183 11,0 4 541 10,0
Luty 2 718 5,4 3 298 7,0 3 001 6,6

Marzec 4 585 9,0 3 734 7,9 3 115 6,9
Kwiecień 4 275 8,4 4 729 10,0 4 169 9,2

Maj 3 591 7,1 2 928 6,2 3 120 6,9
Czerwiec 4 148 8,2 3 442 7,3 4 090 9,0

Lipiec 3 945 7,8 3 918 8,3 3 475 7,6
Sierpień 3 373 6,6 2 949 6,2 3 349 7,4
Wrzesień 4 284 8,4 3 506 7,4 3 626 8,0

Październik 3 488 6,9 3 411 7,2 3 063 6,7
Listopad 3 045 6,0 2 995 6,3 2 764 6,1
Grudzień 8 304 16,4 7 169 15,2 7 127 15,7
Ogółem 50 767 100,0 47 263 100,0 45 441 100,0

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].

Wielodniowe wycieczki są bardzo popularne na terenie RPA. Szczególnie przyczy-
niła się do tego walka z dyskryminacją rasową oraz prace związane z poprawą sytuacji 
społeczno-ekonomicznej. Prowincja jest bardzo bezpieczna, a ludzie są tam bardzo 
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życzliwi. Jedynie wielkie metropolie, a w szczególności Johannesburg, mają problemy 
z przestępczością. Wycieczkom wielodniowym sprzyja także obszar kraju wynoszący 
ok. 1,2 mln km2. Analizując tabelę 5, widzimy, że w 2015 r. wystąpił spadek liczby wy-
cieczek wielodniowych o 2,8% w stosunku do 2014 r. i w 2014 r. o 6,9% w stosunku do 
roku 2013. Do analizy intensywności ruchu turystycznego na terenie RPA wykorzystano 
wskaźnik Deferta oraz Schneidera5.

Uwzględniając dane, wyliczono wskaźnik Deferta Wd = 371,2 oraz wskaźnik Schneidera 
WSch = 8,56. Na podstawie wymienionych wskaźników można stwierdzić, że w 2015 r. 
stopień rozwoju funkcji turystycznej według wskaźnika Deferta wynosił 2, a według wskaź-
nika Schneidera 1 w 5-stopniowej skali6. Niski stopień rozwoju funkcji turystycznej RPA jest 
konsekwencją niedawnych zdarzeń politycznych. Przed 1994 r. turystyka w RPA miała cha-
rakter elitarny. Duża część kraju była niedostępna dla turystów (np. bantustany). W 1994 r. 
upadł apartheid, a władzę przejął w kraju Afrykański Kongres Narodowy. Wprowadzenie 
demokratycznych przemian umożliwiło rozwój turystyki. 

Spadek liczby wycieczek nie odbija się na wydatkach turystów, którzy zwiększyli swoje 
wydatki z 68,5 mld randów w 2013 r. do 71 mld randów w 2014 r. W trakcie wycieczek 
turyści ponieśli największe wydatki na zakupy, transport krajowy oraz żywność. W przy-
padku wycieczek wielodniowych dodatkowym kosztem było zakwaterowanie, natomiast 
w przypadku wycieczek jednodniowych najwięcej pieniędzy wydano w prowincji central-
nej – Gauteng (z miastami Johannesburg oraz Pretoria), a w KwaZulu Natal najwięcej 
pieniędzy wydano w trakcie pobytów wielodniowych. 

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że RPA należy do grona bardzo atrakcyjnych tury-
stycznie krajów. Na wyjątkową atrakcyjność turystyczną składają się zarówno walory 
przyrodnicze, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe, jak i dobrze rozwinięty przemysł 
turystyczny. Pomimo położenia z dala od grupy krajów rozwiniętych RPA jest krajem chętnie 
odwiedzanym przez Europejczyków. Spośród turystów europejskich najliczniej do RPA 

5 A.R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej obszarów recepcji turystycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2012; A.R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na 
przykładzie obszarów państw europejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” 2013, 131, s. 91–103.
6 A.R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej…, op. cit.; Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat polskich, 
„Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica” 1985, Vol. XVIII, s. 88; J. Warszyńska, A. Jackowski, 
Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
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przybywają obywatele z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dużą grupę stanowią także turyści 
z USA. Jednak zdecydowanie większa liczba turystów zagranicznych pochodzi z krajów 
sąsiadujących z RPA oraz bliskich sąsiadów, takich jak: Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, 
Suazi, Botswana, Namibia, Zambia, Malawi, Angola i Tanzania. Można przypuszczać, 
że chociaż są posiadaczami wiz turystycznych, to przybywają do kraju różniącego się 
pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego od ich ojczyzn głównie z uwagi na 
możliwość zarobku. 

 Na terenie RPA dynamicznie rozwija się ruch turystyczny krajowy jedno- i wielodniowy. 
Minimalny spadek liczby lokalnych podróży należy interpretować trudnościami wynikają-
cymi z nierozwiązanych problemów społeczno-gospodarczych.
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Streszczenie

Praca prezentuje analizę ruchu turystycznego RPA. W tym celu przedstawiono jego uwarun-
kowania, zbadano wielkość ruchu turystycznego (stosując wskaźnik Deferta) oraz zbadano 
intensywność ruchu turystycznego (za pomocą wskaźnika Schneidera).
RPA jest krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Na wyjątkową atrakcyjność turystyczną skła-
dają się zarówno walory przyrodnicze, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe jak i dobrze 
rozwinięty przemysł turystyczny. Pomimo położenia z dala od grupy krajów rozwiniętych RPA 
jest krajem chętnie odwiedzanym przez Europejczyków. Spośród turystów europejskich najlicz-
niej do RPA przybywają obywatele z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dużą grupę stanowią także 
turyści z USA. Jednak zdecydowanie większa liczba turystów zagranicznych pochodzi z krajów 
sąsiadujących z RPA. 
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Abstract

The work presents an analysis of South African tourism. To illustrate its determinants, the volume 
of tourist traffic (using the Defert index) and the intensity of tourist traffic (using the Schneider 
index) were examined.
South Africa is a very attractive tourist destination. The unique attractiveness of tourism consists 
of both natural values, rich and varied cultural heritage as well as a well-developed tourism in-
dustry. Despite its location away from the group of developed countries, it is a country frequented 
by Europeans. Out of the European tourists, most of the tourists come to South Africa from the 
United Kingdom and Germany. There is also a large group of tourists from the US. However, a sig-
nificantly larger number of foreign tourists come from the neighboring countries of South Africa.
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