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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Νοεμβρίου 2019 
 

Επενδυτικό Συνέδριο στη Νοτ. Αφρική 
(Γιοχάνεσμπουργκ, 5-7  Νοεμβρίου 2019) 

 
 Πραγματοποιήθηκε, από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2019, στον Εκθεσιακό χώρο “Sandton 
Convention Centre”, στο προάστιο Sandton του Γιοχάνεσμπουργκ (οικονομικό, εμπορικό 
και επιχειρηματικό “κόμβο” της χώρας), το 2ο Επενδυτικό Συνέδριο της Νοτίου Αφρικής 
(South Africa Investment Conference-SAIC), που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Προέδρου 

της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa. 
 

  Ο κ. Ramaphosa διαδεχόμενος, τον Φεβρ. 2018, τον εξωθέντα σε παραίτηση πρώην 
Πρόεδρο κ. Jacob Zuma (ο οποίος αποχώρησε εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά, 
κατάχρηση δημοσίου χρήματος και ανοχή/συνενοχή στην "άλωση" του κράτους από τους 

ινδικής καταγωγής επιχειρηματίες αδελφούς Gupta), ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο 
προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων, ύψους $ 100 δισ. (περί 1,2 τρισ. ραντ-ZAR/με 

ισοτιμίες 2018 ή 1,5 τρισ. ραντ-ZAR/με ισοτιμίες 2019) σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας 
(2018-2023). 
 

  Στο φετινό Συνέδριο, με τον υπότιτλο “Accelerating Economic Growth by Building 
Partnerships” (Επιτάχυνση της Οικονομικής Ανάπτυξης μέσω Οικοδόμησης Συνεργασιών), 
το οποίο παρακολούθησαν περί τους 1.750 σύνεδροι από 22 χώρες, ο Πρόεδρος Ramaphosa 

ανακοίνωσε την δέσμευση εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων για ανάληψη επενδυτικών 
προγραμμάτων στη Νοτ. Αφρική, ύψους 363 δισ. ZAR (περίπου $ 24 δισ.), με επιπλέον 

επενδύσεις ύψους 8 δισ. ZAR, να βρίσκονται εν αναμονή έκδοσης κανονιστικών και 
διοικητικών εγκρίσεων (π.χ. δημιουργία τουριστικού θέρετρου του Club Med, ύψους 1 δισ. 
ZAR, στη KwaZulu-Natal), ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές δεσμεύσεις σε 371 δισ. ZAR 

(περίπου $ 24,5 δισ.).  
 

  Από την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, για παραγωγικές επενδύσεις, εκτιμάται 
ότι θα δημιουργηθούν συνολικά 412.000 νέες θέσεις εργασίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία για το 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 30% του 

εργατικού δυναμικού της χώρας (6,2 εκατ. καταγεγραμμένοι άνεργοι). 
  Στο αντίστοιχο περσινό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίπου χρονική 
περίοδο (25-27 Οκτωβρίου 2018) και το παρακολούθησαν 1.500 περίπου σύνεδροι, το 

συνολικό ποσό των επενδύσεων που ανακοινώθηκε ανήλθε σε 300 δισ. ZAR (περίπου $ 20 
δισ.). 

 
  Απαντώντας στις αιτιάσεις, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επενδυτικών 
σχεδίων, και για Συνέδριο "βιτρίνα", ο Πρόεδρος Ramaphosa ανέφερε ότι οκτώ(8) από τα 31 
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έργα, που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο του 2018, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ άλλα 17 

βρίσκονται στη φάση κατασκευής και υλοποίησής τους, συνολικής επενδυτικής αξίας 238 
δισ. ZAR (ήτοι σχεδόν 80% των επενδυτικών δεσμεύσεων).  
 

  Στόχος της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης είναι να καταστεί η Νοτ. Αφρική ελκυστικός 
επενδυτικός προορισμός και να συμπεριληφθεί ανάμεσα στις 50 κορυφαίες χώρες 

προσέλκυσης επενδύσεων, από την 84η θέση που είναι τώρα, σε σύνολο 190 χωρών (το 2009 
ήταν στην 32η θέση). Η προσέλκυση κεφαλαίων και η τόνωση της ανάπτυξης αποτελούν 
κεντρικό σημείο αναφοράς της μέχρι σήμερα προεδρικής θητείας του κ. Ramaphosa. 

Επίσης ανέλαβε ο ίδιος τη δέσμευση να επιστρέψει η Νοτ. Αφρική σε βιώσιμη 
δημοσιονομική πορεία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος, κατά την επόμενη δεκαετία, μέσω της μείωσης των δημόσιων δαπανών και της 

αύξησης των εσόδων (βλ. ανωτ. α΄ και β΄ σχετ. έγγραφα μας). 
 

  Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης και ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες και μέτρα που 
προσδοκά ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση ενός ευνοϊκού επενδυτικού 
κλίματος: 

 
- δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης για την αυτοκινητοβιομηχανία (Automotive 

Special Economic Zone-ASEZ) στα περίχωρα της Πρετόριας. Εννέα (9) εταιρείες έχουν 
εκδηλώσει πρόθεση ίδρυσης κατασκευαστικών μονάδων, μέχρι το 2021, με προεξάρχουσα 
την Ford Motor Company. Το σύνολο των επενδύσεων αναμένεται να φθάσει τα 3,68 δισ. 

ZAR ($ 240 εκατ.), δημιουργώντας  6.700 νέες θέσεις εργασίας 
 
- δημιουργία Προεδρικού Γραφείου Επενδύσεων και Υποδομών (Investment & 

Infrastructure Office) με επικεφαλής τον κ. Kgosientso Ramokgopa, πρώην Πρόεδρο του 
Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων της Περιφέρειας Gauteng. Ο κ. Ramokgopa θα 

είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, εποπτεία και προώθηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων 

 

- παράλληλα με τους ήδη 4 υφιστάμενους Συμβούλους (κ. Jacko Maree, κα Phumzile 
Langeni, κ. Trevor Manuel και κ. Mcebisi Jonas) διορίστηκαν δύο νέοι Προεδρικοί 

Επενδυτικοί Σύμβουλοι (Presidential Investment Envoys), οι κ.κ. Jeff Radebe και Derek 
Hanekom, με αρμοδιότητα την προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και 
του τουρισμού αντίστοιχα. 

 
  Οι σημαντικότερες από τις ανακοινωθείσες δεσμεύσεις, εγχώριων και αλλοδαπών 
επιχειρήσεων, για ανάληψη επενδυτικών προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις: 
1. ΜΤΝ (κινητή τηλεφωνία):       50 δισ. ZAR 

2. EXXARO (ορυχεία):        20 δισ. ZAR 
3. Γαλλο-Νοτ. Αφρικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (FSACCI)*:  20 δισ. ZAR 
4. COCA-COLA (αναψυκτικά)       14,7 δισ. ZAR 

5. SAPPI (χαρτοβιομηχανία):       14 δισ. ZAR 
6. RioTinto (εξορύξεις):        6,5 δισ. ZAR 
7. Automotive Industry Transformation Fund  

(Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών Νοτ. Αφρικής) (NAAMSA**)  6 δισ. ZAR 
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8. ΤΟΥΟΤΑ (αυτοκινητοβιομηχανία):      2,4 δισ. ZAR 

9. HEINEKEN (ζυθοποιία):       1,48 δισ. ZAR   
 
*εκπροσωπώντας τις γαλλικές εταιρείες: Alstom, Advini, Air Liquide, Bolloré, Bureau 

Veritas, Kasada Capital Management, Leroy Merlin, Limagrain, Saint-Gobain, Total 
**οι επτά (7) αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν εργοστάσια στη Νοτ. Αφρική: BMW, Ford, 

Isuzu, Nissan, Toyota, Merceds-Benz, Volkswagen 
 

Δημόσιες επιχειρήσεις: 

1. TRANSNET (λιμένες, σιδηρόδρομοι,  
ενεργειακοί αγωγοί):        22,6 δισ. ZAR 

2. Agricultural Development Agency Fund (γεωργία) 12,9 δισ. ZAR 

 
 

  Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ανακοινώθηκαν οι παρακάτω αξιοσημείωτες 
πρωτοβουλίες και δράσεις:  
 

- η Αναπτυξιακή Τράπεζα των χωρών BRICS (BRICS Development Bank) ανακοίνωσε τη 
δέσμευση κεφαλαίων ύψους 23 δισ. ZAR ($ 1,5 δισ.) για χρηματοδότηση έργων και 

παροχή δανείων για επενδύσεις στη Νοτ. Αφρική 
 

- Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του εγχώριου μεταποιητικού τομέα (εταιρείες κλωστ/κών, 

υποδημάτων, ενδυμάτων) υπέγραψαν ένα στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας (masterplan) 
για την ενίσχυση του κλάδου και την προστασία των επιχειρήσεων από αθέμιτο 
ανταγωνισμό 

 
- η ίδρυση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ιαπωνίας-Νότιας Αφρικής (Japan-South Africa 

Business Council)  
 
- επαναδραστηριοποίηση (αναβίωση), με πρωτοβουλία του Εμπορικού Επιμελητηρίου των 

ΗΠΑ (US Chamber of Commerce), του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΠΑ-Νότιας 
Αφρικής (USA-South Africa Business Council). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 

Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, κ. Scott Eisner, 600 εταιρείες 
αμερικανικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στη Νοτ. Αφρική (π.χ. General Electric-
GE, John Deere γεωργικά μηχανήματα/εξοπλισμός, Pfizer φαρμακευτικά, κλπ). Στόχος 

του Επιμελητηρίου και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου είναι, μέχρι το 2025, ο αριθμός 
των επιχειρήσεων να ξεπεράσει τις 1.000, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ. 

 

  Ωστόσο δεν έλειψαν και οι επισημάνσεις για δυσκολίες και εμπόδια που συναντούν οι 
ξένοι επενδυτές στη δραστηριότητά τους στη Νότ. Αφρική. Οι εκπρόσωποι του Γαλλο-Νοτ. 

Αφρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου(FSACCI) καθώς και του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου των ΗΠΑ επεσήμαναν ορισμένα καίρια θέματα που δυσχεραίνουν τις 
επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως: 

 
- προστασία ιδιοκτησιακού καθεστώτος (απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση-

expropriation without compensation) 
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- νομοθεσία της Μαύρης Οικονομικής Ενδυνάμωσης Ευρείας Βάσης (Β-BBEE/Broad 

Based Black Economic Empowerment) 
 

- αντιπαραγωγικό καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων εργασίας (visa policy) 

 
- προτιμησιακό καθεστώς δημόσιων διαγωνισμών (public procurements) 

 
  Από πλευράς διοργανωτών, προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εργασίες του 
Συνεδρίου, ως δυνητικοί επενδυτές, οι εκπρόσωποι της εταιρείας METKA (Όμιλος 

Μυτιληναίου), κ.κ. Paul Smith (Director Business Development) και Έκτορας Σκούρσης 
(Project Manager Africa) και ο κ. Κων/νος Αργυρός της Hellenic Environmental Center-
HEC, με τους οποίους ο υπογράφων συναντήθηκε, πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών 

του Συνεδρίου, και τους διευθέτησε επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων (π.χ. TRANSNET).   

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


