
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
 

 

Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών στη Νοτ. Αφρική ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντων. 
 

 

Η Νοτ. Αφρική βρίσκεται στην 61η θέση της κατάταξης ως χώρα-αποδέκτης των ελληνικών 

εξαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ/Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Νοτ. Αφρική δεν 

περιλαμβάνεται μέσα στις ελληνικές εξαγωγές των 20 κυριοτέρων προϊόντων και των 60 κυριοτέρων 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. 
 

  Το 2016 τα κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα (αξίας άνω του € 1 εκατ.) προς τη Νοτ. 

Αφρική περιελάμβαναν: φάρμακα(€ 12,5 εκ.), σύρματα και καλώδια(4,7 εκ.), ηλεκτρικές συσκευές 

τηλεφωνίας/τηλεγραφίας (€ 3,4 εκ.), τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες(€ 3 εκ.), μέρη εμβολοφόρων 

κινητήρων εσωτερ. καύσης(€ 2,3 εκ.), ελάσματα και ταινίες από αργίλιο(€ 1,9 εκ.), ηλεκτρικοί 

συσσωρευτές(€ 1,7 εκ.), ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης(€ 1,5 εκ.), χρώματα επίχρισης και 

βερνίκια(€ 1 εκ.), τεχνουργήματα από αργίλιο(€ 1 εκ.), φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο (€ 1 

εκ.). 
 

  Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, μετά το 2012, οι ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίου στη Νοτ. 

Αφρική, παρουσίασαν αύξηση και καταλαμβάνουν πλέον τη τρίτη θέση της νοτιοαφρικάνικης 

αγοράς (2012: € 169 χιλ., 2013: € 792 χιλ., 2014: € 245 χιλ., 2015: € 231 χιλ., 2016: € 286 χιλ.). 

Κυριότερος προμηθευτής της νοτιοαφρικάνικης αγοράς παραμένει διαχρονικά η Ν. Ζηλανδία, τόσο 

σε αξία όσο και σε ποσότητα (2016: € 2,15 εκατ.), ενώ έπεται η Ιταλία (2016: € 1,17 εκατ.). 
 

   Ο σχετικά μικρός όγκος εξαγωγών ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων στη Ν. Αφρική 

εξηγείται και από το γεγονός ότι οι νοτιοαφρικανικές αρχές έχουν θεσπίσει πολλαπλές διαδικασίες 

έκδοσης φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών και αδειών εισαγωγής. Ειδικά στην κατηγορία φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών απαιτείται να έχει προηγηθεί διμερής διαπραγμάτευση, μεταξύ των 

αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και έκδοση φυτο-

υγειονομικού πιστοποιητικού για κάθε ένα είδος φρούτου και λαχανικού ξεχωριστά, ώστε να 

υφίσταται εν συνεχεία δυνατότητα έκδοσης μεμονωμένων αδειών εισαγωγής αντίστοιχων ελληνικών 

προϊόντων. Παρόμοιες διαδικασίες (μη δασμολογικού χαρακτήρα) ισχύουν και για όλα τα προϊόντα 

κρέατος (όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης απαιτούν κτηνιατρικό πιστοποιητικό και άδεια 

εισαγωγής) καθώς και για τα γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα. 
  

  Επισημαίνεται ότι για την εξαγωγή ακτινιδίων από Ελλάδα στη Νοτ. Αφρική υφίσταται φυτο-

υγειονομικό πιστοποιητικό εξαγωγής, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 

ελληνικές εξαγωγές. Το ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 

αντίστοιχα φυτο-υγειονομικά πιστοποιητικά εξαγωγής για κεράσια, επιτραπέζια σταφύλια και 

δαμάσκηνα. Εκτιμάται ότι πριν το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές 

διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές της Νοτ. Αφρικής, ενώ ευοίωνες προοπτικές διανοίγονται και 

για πουρέ ροδάκινου και βερύκοκου. 
 

  Εν αντιθέσει όμως, το 2016, η Νοτ. Αφρική εξήγαγε στην Ελλάδα αγροδιατροφικά προϊόντα 

σε τρεις κατηγορίες (σε κατάταξη αξίας άνω του € 1 εκ.): εσπεριδοειδή φρέσκα (€ 3,9 εκ.),  μαλάκια 

κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (€ 3,5 εκ.),  μήλα, αχλάδια και κυδώνια, φρέσκα (€ 1,1 

εκατ.). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι διμερείς εμπορικές ροές της περιόδου 2010-2016, 

παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά επίπεδα συναλλαγών, με κυριότερες παρατηρήσεις: 

 

 α) Ελληνικές Εξαγωγές: αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και κατά το 2016 (συνεχή αυξητική τάση 

από το 2010), με συνολική ετήσια αξία εξαγωγών € 52,92 εκατ. το 2016, από € 49,18 εκατ. το 

2015, σημειώνοντας ετήσια ποσοστιαία αύξηση 7,7% 

 

β) Ελληνικές Εισαγωγές: αυξομείωση του όγκου των ελληνικών εισαγωγών από Νότια Αφρική. Το 

2016 οι εισαγωγές ανήλθαν σε € 46,9 εκατ. (€ 43,1 εκατ. το 2015), σημειώνοντας αύξηση 8,8% 

 

γ) Εμπορικό Ισοζύγιο: μικρό εμπορικό πλεόνασμα το 2016 (€ 5,99 εκατ.), για τρίτη συνεχή χρονιά  

(2014: € 4,40 εκατ., 2015: € 6 εκατ.) 

 

δ) Όγκος Εμπορίου: μικρή σχετικά διακύμανση του συνολικού όγκου εμπορίου μεταξύ των δύο 

χωρών. Παρά το γεγονός ότι το 2016 ο διμερής όγκος εμπορίου ανήλθε σε € 99,85 εκατ. (έναντι 

€ 92,36 εκατ. το 2015, αύξηση 8,1%), υπολείπεται έναντι του 2010 (€ 106,13 εκατ. ). 
 

    Στον παρακάτω Πίνακα δίνεται μια αναλυτική εικόνα των διμερών εμπορικών συναλλαγών: 

 

Πίνακας εισαγωγών/εξαγωγών 

 Έτη 

Ελληνικές 

εξαγωγές στην 

Νοτ. Αφρική 

(αξία σε εκατ. €) 

Ελληνικές 

εισαγωγές από τη 

Νοτ. Αφρική 

 (αξία σε εκατ. €) 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο  

(αξία σε εκατ. €) 

Όγκος Εμπορίου   

(αξία σε εκατ. €) 

2010 29,33 76,80 -47,47 106,13 

2011 30,89 53,56 -22,67 84,45 

2012 36,78 46,07 -9,29 82,85 

2013 40,06 57,48 -17,42 97,54 

2014 44,01 39,61 4,40 83,62 

2015 49,18 43,18 6,00 92,36 

2016 52,92 46,93 5,99 99,85 
  Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.                 Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
 

         


