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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Κόστος Διαβίωσης στη Νοτ. Αφρική 
 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νοτίου Αφρικής-StatsSA, το κόστος 

ζωής στη χώρα, κατά τη χρονική περίοδο 2010-2016 σημείωσε ετήσια αύξηση 6,7% (ήτοι σωρευτικά 

40,2% την τελευταία εξαετία). Στην εν λόγω αύξηση σημαντικό ρόλο έπαιξαν, μεταξύ άλλων, και οι 

έντονες συναλλαγματικές διακυμάνσεις του εθνικού νομίσματος Rand-ZAR, έναντι των κυριοτέρων 

διεθνών νομισμάτων, ήτοι ευρώ και δολλ. ΗΠΑ. 

 

  Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις του Rand, εκφράσθηκαν κυρίως με διολίσθηση της αξίας 

του νομίσματος, σε ποσοστό 59,5% έναντι του ευρώ και 49,6% έναντι του δολλ. ΗΠΑ (2010: 1 € = 

9,7 R, 2016: 1 € = 16,3 R, 2010: 1 $ = 7,3 R, 2016: 1 $ = 14,7 R), με άμεσο επακόλουθο τη σημαντική 

αύξηση του κόστους ζωής, τόσο για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας αλλά ειδικότερα για τους 

μη γηγενείς κατοίκους της. 

 

  Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 

κόστους διαβίωσης, στη Νοτ. Αφρική, είναι οι εξής: 

 

Κόστος Διαμονής-Κατοικίας 

Το μηνιαίο κόστος ενοικίου κυμαίνεται από 15.000 R έως και 30.000 R (1.000 €-1.700 €). Λόγω των 

πολύ υψηλών ποσοστών εγκληματικότητας (ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις, δολοφονίες, αρπαγές 

οχημάτων) που έχει η Νοτ. Αφρική και κυρίως οι μεγαλύτερες πόλεις της (Γιοχάνεσμπουργκ, Κέηπ 

Τάουν, Πρετόρια, Ντέρμπαν), η επιλογή ασφαλούς κατοικίας αποτελεί πρωτίστως μια αναγκαιότητα 

και όχι περιττή πολυτέλεια. Μία ασφαλής κατοικία θα πρέπει να περιλαμβάνει εγκατάσταση 

συστήματος συναγερμού συνδεδεμένο με ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας (με δυνατότητα ένοπλης 

επέμβασης), ηλεκτροφόρο φράχτη καθώς και κάμερες ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η 

κατοικία/διαμέρισμα βρίσκεται εντός ειδικών κτηριακών συγκροτημάτων, τότε το κόστος 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του ενοικίου. Επίσης είναι υποχρεωτική η ετήσια αναπροσαρμογή του 

ενοικίου σε ποσοστό που ανέρχεται από 6%-10% επί του αρχικού τιμήματος. 

 

Υπηρεσίες Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

Το επίπεδο και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας από δημόσια και κρατικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα είναι υποτυπώδης και μακριά από οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα ή παροχές (είτε βορείων 

είτε νοτίων χωρών). Εξ ανάγκης για την εξασφάλιση στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης κρίνεται επιβεβλημένη η προσφυγή σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρικά 

κέντρα. Εξ ου και η τρομερή ανάπτυξη ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες, μέσω σχετικών 

προγραμμάτων, παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Το ελάχιστο μηνιαίο κόστος, κατ' άτομο, για ένα 

βασικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης κυμαίνεται από 2.000 R έως και 

4.000 R (150 €-250 €), το οποίο μεταφραζόμενο σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 24.000 R έως και 

48.000 R (1.800 €-3.000 €). 

 

Εκπαίδευση 

Κατ' αντιστοιχία με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το επίπεδο και η ποιότητα παροχής δημόσιας 

εκπαίδευσης από δημόσια σχολεία είναι χαμηλού ποιοτικού επιπέδου, καθώς παρατηρούνται 

σημαντικές ελλείψεις στις σχολικές υποδομές (προσωπικό, αίθουσες, όργανα, κλπ). Ως εκ τούτου η 

φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία (είτε εγχώρια είτε διεθνή), τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν 

αξιοπρεπές εκπαιδευτικό έργο στους μαθητές, αποτελεί τη μοναδική διέξοδο. Το μέσο ετήσιο 

ελάχιστο κόστος διδάκτρων, ανά μαθητή, κυμαίνεται από 70.000 R έως και 110.000 R (4.700 €-7.500 



€), χωρίς να περιλαμβάνονται τυχόν επιπλέον δραστηριότητες ή υπηρεσίες (π.χ. επιπλέον μαθήματα 

ξένων γλωσσών, μεταφορά από και προς το σχολείο). Ειδικότερα όσον αφορά στα διεθνή σχολεία 

(π.χ. αμερικάνικο) το ετήσιο κόστος μπορεί να ανέλθει και στις 15.500 €. 
 

 

Μετακινήσεις 

Όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, αντίστοιχα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

από τα δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς(ΜΜΜ) χαρακτηρίζονται ως χαμηλού και ακατάλληλου 

επιπέδου για ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι επιβεβλημένη η χρήση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου για 

όλες τις μετακινήσεις (χώρος εργασίας, κατοικία, σχολείο, εμπορικά καταστήματα, κλπ). Με εξαίρεση 

τη γραμμή τρένου Gautrain, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πρωτεύουσα Πρετόρια και το 

Διεθνές Αεροδρόμιο Γιοχάνεσμπουργκ (OR Tambo), τα υπόλοιπα ΜΜΜ είναι χαμηλού επιπέδου 

υπηρεσιών και μη αξιόπιστα όσον αφορά στην ασφάλεια και προστασία των επιβατών και επάρκειας 

δρομολογίων. Συνεπώς η συνεχής χρήση ενός αλλά και δύο οχημάτων είναι αναγκαία για μια μέση 

οικογένεια(γονείς με 2 παιδιά), τα οποία πηγαίνουν σχολείο και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η 

καθημερινή τους μετακίνηση με ίδιον μέσον. Αυτό έχει ως συνέπεια την επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση 

για καύσιμα αυτοκινήτου με 1.200 R έως και 2.000 R (80 €-130 €). Αντίστοιχα το ετήσιο κόστος 

ασφάλισης ενός αυτοκινήτου (υποχρεωτικά μικτής ασφάλισης λόγω ανεπαρκώς συντηρημένων ή 

ανασφάλιστων οχημάτων, ακανόνιστων και επιθετικών προτύπων οδήγησης, κλπ) ανέρχεται σε 

περίπου 12.000 R (800 €). 
 

 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Ηλεκτρικό, Ύδρευση, Θέρμανση, Τηλεφωνία, Διαδίκτυο) 

 Το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη. Ειδικότερα 

το κόστος ηλεκτρικού σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε περίπου 2.000 R έως και 4.000 R (150 €-250 

€), ενώ το χειμώνα, λόγω της ανάγκης θέρμανσης και απουσίας σχετικών μονώσεων στις 

κτηριακές κατασκευές, μπορεί να φθάσει τα 5.000 R (350 €).  

 Η μηνιαία δαπάνη για ύδρευση/αποχέτευση ανέρχεται κατά μέσο από 400 R έως και 1.000 R (26 

€-60 €), ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και τη χρήση που γίνεται. 

 Θέρμανση όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, με την επισήμανση της σχεδόν ανύπαρκτης μόνωσης των 

κατοικιών στη Νοτ. Αφρική και το γεγονός ότι αυτά δεν είναι πραγματικά κατασκευασμένα για να 

αντιμετωπίσουν χαμηλές θερμοκρασίες (0-12 κελσίου). Επιπλέον, η χρήση ηλιακών 

θερμοσίφωνων είναι σχετικά περιορισμένη ενώ η χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου για 

θέρμανση είναι αμελητέα. 

 Το μηνιαίο κόστος για παροχή σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανέρχεται σε περίπου 

400 R (26 €), ενώ το κόστος κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κατά μέσο σε 400 R με 700 R (26 €-46 

€), σε συνάρτηση πάντα βέβαια με τη χρήση ή την παροχή προγραμμάτων από τις εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας. 

 Η εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου δεν είχε την ανάλογη μείωση των τιμών των 

παρόχων. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών επιφέρει, θεωρητικά, αναβάθμιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά συνεπάγεται και αυξημένο κόστος διασύνδεσης και χρήσης. Το 

μηνιαίο κόστος για παροχή υπηρεσιών ADSL, εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο, με το 

συνολικό πακέτο σύνδεσης να ανέρχεται σε περίπου 400 R με 800 R (26 € - 55 €), ενώ η 

διασύνδεση μέσω οπτικών ινών ανέρχεται, σε μηνιαία βάση, σε περίπου 700 R με 1.000 R (46 € - 

60 €). 

 

Είδη διατροφής και ένδυσης, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές 

Οι τιμές των προϊόντων και ειδών που παράγονται στη Νοτ. Αφρική είναι σε γενικές γραμμές 

φθηνότερα σε σχέση με τα εισαγόμενα. Σε μηνιαία βάση ένα μέσο νοικοκυριό δαπανά 5.000 R με 

7.000 R για είδη διατροφής (350 € - 450 €), και αντίστοιχο ποσό για ένδυση και υπόδηση όταν 

περιλαμβάνονται ιδίως παιδιά. Όσον αφορά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, επειδή αυτές 

θεωρούνται διαρκή καταναλωτικά αγαθά, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι καταναλωτικές 

συνήθειες και προτιμήσεις του κάθε ατόμου και υπολογίζονται ad hoc. 
 

 

 



 

Δαπάνες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφος, θέατρα) 

Εκτιμάται μία μέση μηνιαία δαπάνη σε περίπου 1.200 R έως και 2.000 R (80 €-130 €) ανά άτομο. 
 

 

Διάφορες άλλες δαπάνες 

Πέρα από τις προαναφερθείσες ανελαστικές δαπάνες υπάρχουν και ορισμένες άλλες οι οποίες 

εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να τις συμπεριλάβει στο κόστος διαβίωσής του. 

Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 Μηνιαίο κόστος ασφάλισης οικίας και πραγμάτων: από 400 R έως και 1.200 R (26 €-80 €) 

 Μηνιαίο κόστος κηπουρού: 400 R έως και 1.000 R (26 €-60 €) 

 Μηνιαίο κόστος οικιακής βοηθού: 2.000 R έως και 4.000 R (130 €-250 €) 

 Μηνιαίο κόστος απεντόμωσης οικίας: 400 R (26 €) 

 Μηνιαίο κόστος γυμναστηρίου: από 400 R έως και 1.000 R (26 €-60 €) 

 Μηνιαίο κόστος συνδρομητικής/καλωδιακής τηλεόρασης: 400 R με 800 R (26 € - 55 €) 
 

 

Σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες ζουν και εργάζονται πολίτες διαφόρων 

εθνικοτήτων, όλων των οικονομικών τάξεων (μικρή, μεσαία, ανώτερη), στη Νοτ. Αφρική η 

πλειονότητα των αλλοδαπών(expat) περιλαμβάνει είτε χαμηλού εισοδήματος οικονομικούς 

μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες (Νιγηρία, Μαλάουι, Γκάνα, Μποτσουάνα, Μοζαμβίκη, 

Κονγκό, Ζιμπάμπουε, κ.ά.), είτε υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών που 

δραστηριοποιούνται εμπορικά και επιχειρηματικά στη χώρα. Οι εν λόγω πολυεθνικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να προσελκύσουν τα υψηλόβαθμα στελέχη τους να μετακινηθούν στη Νοτ. Αφρική, τους 

παρέχουν ιδιαίτερα ελκυστικά πακέτα αμοιβών, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικά οικονομικά 

οφέλη, επιπλέον του υψηλού μισθού [π.χ. πληρωμή ενοικίου κατοικίας και λοιπών λογαριασμών 

(ηλεκτρισμού, νερού, θέρμανσης internet, κλπ), πληρωμή σχολικών διδάκτρων, διάθεση εταιρικού 

οχήματος και κάλυψη εξόδων κυκλοφορίας του (καύσιμα, συνεργεία, ανταλλακτικά, ασφαλιστική 

κάλυψη), ιδιωτική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, χρήση εταιρικής κάρτας, 

κάλυψη δαπάνης μεταφοράς οικοσκευών, κλπ.]. 
 

 

Σε περίπτωση τετραμελούς οικογένειας στελέχους πολυεθνικής επιχείρησης οι ανωτέρω κύριες 

δαπάνες ουσιαστικά εκλείπουν (κατοικία, αυτοκίνητο, έξοδα υγείας και διδάκτρων, κλπ), πλην των 

δαπανών για ένδυση, υπόδηση, διασκέδαση(εν μέρει), αφήνοντας σημαντικό διαθέσιμο εισόδημα για 

άλλες δραστηριότητες (ψυχαγωγία, εκδρομές, ταξίδια, κ.ά.). 
 

 

Με τον τρόπο αυτό οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε αλλοδαπούς(expat) 

ωθούνται τεχνητά προς τα πάνω, αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης και μειώνοντας το διαθέσιμο 

εισόδημα σε άλλες κατηγορίες αλλοδαπών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 

αντίστοιχα πακέτα αμοιβών και προσφορών. 
 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις σχετικές εκτιμήσεις, οι κατ' ελάχιστο εύλογες μηνιαίες 

δαπάνες αξιοπρεπούς διαβίωσης, μιας τετραμελούς οικογένειας αλλοδαπών(expat) στη Νοτ. Αφρική, 

ανέρχονται σε περίπου 45.000 R (περίπου 3.000 €). 

 

 

 


