
Misja Gospodarcza do Ameryki Środkowej

SALWADOR I PANAMA

21-27 marca 2020

Konsulat Honorowy Republiki Salwadoru w Warszawie oraz Krajowa Izba Gospodarcza  
zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej, która odbędzie się w dniach 21–27 marca 2020 r.   

w programie misji m.in.:

Forum Biznesu 
z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów zorganizowane przez izbę narodową w Salwadorze 
oraz lokalnych partnerów biznesowych i organizacji otoczenia biznesu.

EXPOCOMER Panama
udział w EXPOCOMER Panama (w ramach polskiego stoiska możliwość prezentacji własnej oferty promocyjnej).

Polsko–Panamskie Forum Gospodarcze
udział w ceremonii inauguracji Panamsko–Polskiej Izby Handlowo–Gospodarczej z siedzibą w Panamie 
połączonej z Polsko–Panamskim Forum Gospodarczym oraz indywidualnymi spotkaniami B2B.

Spotkania matchmakingowe 
w formule indywidualnych rozmów, przygotowane zgodnie z pro�lem każdego z uczestników Misji.

partnerzy wydarzenia:

Dlaczego SALWADOR ? 
Republika Salwadoru to dynamiczny i nieustannie rozwijający się kraj z ogromnym potencjałem ludzkim, Salwadorczycy 
to przyjazne, dobrze wykształcone i młode społeczeństwo (ok. 56% siły roboczej ma poniżej 40 lat). Dodatkowo, przystąpił 
do umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska – Ameryka Łacińska, która obejmuje aspekty polityczne, gospodarcze oraz 
współpracę w zakresie rozwoju.  W wymiarze gospodarczym układ ustanawia obszar wolnego handlu w zakresie produktów 
przemysłowych i obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych (banany, mięso, ryż). Zasoby i walory kraju: turysty-
ka – morze, plaża, góry; transport – doskonale rozwinięta sieć autostrad,  rozwijający się port i usługi morskie, duże zasoby 
bogactw naturalnych (energii wodnej, geotermicznej, ze złożami ropy naftowej), tworzą doskonałe warunki dla współpracy 
gospodarczej.

Salwador cechuje się stabilnością polityczną oraz niskimi kosztami życia, co wraz z bodźcami inwestycyjnymi oraz dolarem 
amerykańskim jako o�cjalną walutą czyni z niego doskonałą lokalizację dla przyszłych inwestycji. Aby sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną, Salwador opracował plan rozwoju odnawialnych źródeł energii i ten sektor może 
stać się szczególnie interesujący dla europejskich przedsiębiorców.

Dotychczas Polska eksportowała do Salwadoru m.in. opony pneumatyczne, maszyny spawalnicze i wirówki, przetwory 
dla niemowląt, lampy oświetleniowe, lady/ witryny chłodnicze, odzież używaną i inne art. używane: przyrządy i urządzenia 
stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii. Salwador zainteresowany jest również importem kopalin, 
a także wyrobów szklanych i kryształowych. Importujemy: kawę, art. elektryczne i t-shirty.

Dlaczego PANAMA ?
Gospodarka Panamy należy do bardziej stabilnych w Ameryce Środkowej. Panama to drugie, po Szwajcarii - centrum 
�nansowe świata. Głównymi bogactwami naturalnymi Panamy jest sól kamienna, rudy żelaza, manganu  i miedzi, złoto, lasy 
mahoniowe. Gospodarka Panamy jest otwarta i dynamiczna z dobrze rozwiniętym sektorem usług. Kraj ma dobrą lokalizację 
geogra�czną, dzięki której stał się nowoczesna platformą logistyczną świata.

Miejscem przyciągającym inwestorów i wystawców są Targi EKSPOCOMER PANAMA, to idealne miejsce do rozwoju handlu 
między sektorami biznesowymi wszystkich krajów świata. Targi z niemal 40-letnią tradycją, jedne z najważniejszych 
w Regionie. Przyciągają kupujących i odwiedzających z ponad 30 krajów z Europy, Azji i Ameryki. 

Najważniejsze produkty eksportowane z Polski do Panamy to sery i przetwory mleczne, produkty chemiczne (nawozy, 
żelazo), produkty farmaceutyczne, kosmetyki. Importujemy duże ilości owoców tropikalnych (głównie melony i banany), 
obuwie, pastę i proszek kakaowy. Najwięcej inwestycji przyciąga przemysł wydobywczy i telekomunikacyjny. Interesującymi 
dla Panamy sektorami współpracy są branża: IT, produkty spożywcze (alkohole, woda uzdatniana), części do budowy 
statków. Duże możliwości współpracy stwarza przemysł farmaceutyczny.

Do kogo skierowana jest Misja Gospodarcza? 
Misja gospodarcza adresowana jest do podmiotów planujących rozszerzyć swoją działalność lub szukających inwestycji 
w krajach Ameryki Środkowej oraz poszukujących rynków zbytu na swoje produkty, by osobiście przekonać się o szansach 
i możliwościach jakie stwarza ten region świata.

Więcej informacji na temat Misji udzieli Państwu:

Marzena Kuczyńska-Pyczot, tel: 22 630 97 32, e-mail: mkuczynska@kig.pl
Konsulat Honorowy Republiki Salwadoru w Warszawie

Maria Nowakowska, tel: 22 630 97 83, e-mail: mnowakowska@kig.pl
Krajowa Izba Gospodarcza

www.kig.pl
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