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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ  

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

και τις ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Η Νότιος Αφρική είναι 24
η
 παγκοσμίως ως προς τη συνολική της έκταση (περίπου διπλάσια της 

Γαλλίας ή τριπλάσια της Γερμανίας). 

 Η Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής (RSA/Republic of South Africa) ακολουθεί υβριδικό μοντέλο 

ομοσπονδιακού κράτους με Κεντρική Κυβέρνηση και εννέα Περιφερειακές Κυβερνήσεις, οι οποίες 

ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος: η μικρότερη είναι η περιφέρεια Gauteng, οικονομικός κόμβος της 

χώρας, σημαντικά υπολειπόμενη σε μέγεθος έναντι των υπόλοιπων, ωστόσο πολυπληθέστερη με 

υψηλό βαθμό αστικοποίησης (περιλαμβάνει την πρωτεύουσα Πρετόρια-2,5 εκατ. και το 

Γιοχάνεσμπουργκ-8,5 εκατ.). 

 Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε περίπου 55 εκ. κατοίκους (με κατά κεφαλή ΑΕΠ 

σχεδόν 6.000 χιλ. $ το 2015, με εκτιμώμενη οριακή μείωση 0,2% το 2016, ενώ σε όρους αγοραστικής 

δύναμης PPP υπολογίζεται σε $13.200 για το 2016), με σημαντικότερες αστικές περιοχές τις πόλεις (σε 

πληθυσμό): Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria και Port Elizabeth. 

 Επίσημες γλώσσες: Αγγλικά (Afrikaans, μαύρων εθνικών μειονοτήτων), σημειώνοντας ότι περίπου 

79,5% του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από μαύρους Νοτιοαφρικανούς [ενώ υπάρχουν επίσης: 

9% "έγχρωμοι" (μικτής καταγωγής), 9% λευκοί (ευρωπαϊκής καταγωγής, Αφρικάνερς και αγγλόφωνοι) 

και 2,5% ινδικής και ασιατικής καταγωγής]. 

 Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα Υψηλού Μεσαίου Εισοδήματος (UMI/Upper 

Middle Income), με υψηλά ποσοστά φτώχιας, ανισότητας και ανεργίας -- περίπου 35% του πληθυσμού 

ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ο δείκτης ανισότητας GINI είναι 0,6 (από τους χαμηλότερους 

παγκοσμίως), και η ανεργία εκτιμάται περί το 27% το 2016 (από 24,5% το 2015). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

  Από σχετική, μικρού βαθμού, ανάκαμψη το 2010, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008/09, 

η οικονομία της Νότιας Αφρικής παρουσιάζει την τελευταία εξαετία σταδιακή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, 

από 3,2% το 2011 σε υπολογιζόμενο 0,7% για το 2016 (με ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές, υπολογιζόμενο σε 315 

δισ. $). Kατά το 2015 κύριοι οικονομικοί τομείς θετικής συμβολής στο ΑΕΠ της χώρας ήταν ο 

χρηματοπιστωτικός, ο τομέας εξόρυξης, το εμπόριο και ο τομέας φιλοξενίας/τουριστικός. 
 

  Το 2016 συνεχίσθηκε ο γενικότερος περιορισμός της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, λόγω 

σταδιακής μείωσης της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων (η χαμηλότερη από το 1994). Η Νοτιοαφρικανική 

Κυβέρνηση έχει επισημάνει ως αρνητικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη αφ' ενός την μείωση 

της ζήτησης (κυρίως από την Κίνα) και αφ' ετέρου την μείωση των διεθνών τιμών των βασικών αγαθών. 

Επιπλέον η Νοτ. Αφρική αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, στην ηλεκτροπαραγωγή και ηλεκτροδότηση 

καθώς και τις επιπτώσεις από τη σοβαρή ξηρασία που έπληξε τη χώρα κατά το 2015 (μείωση αγροτικής 

παραγωγής, και πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο τροφίμων). Αν και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να υπάρξει 

σχετική ανάκαμψη της οικονομίας, μετά το 2017, ωστόσο αυτό είναι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης στη συνεχιζόμενη αρνητική κατάσταση επιδρούν: 

- το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων 
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- η υφιστάμενη ένταση και ανισορροπία στις εργασιακές σχέσεις 

- η συγκεντρωτική διάρθρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας  

- η έκδηλη αντίληψη έλλειψης ανταγωνισμού και εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ επιχειρήσεων και 

ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και μεταξύ Κυβέρνησης και επιχειρήσεων. 
 

  Παρ' όλα αυτά, η οικονομία της Ν. Αφρικής παραμένει, σε σύγκριση με άλλες αφρικανικές χώρες, η 

πιο προηγμένη και παραγωγική (ως προς το ΑΕΠ, 2
η
 πλέον στην Αφρική μετά τη Νιγηρία, από τον Απρίλιο 

2014), παρά το ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας υστερεί πλέον σημαντικά έναντι άλλων γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενων υποσαχαρικών/αφρικανικών οικονομιών (π.χ. Μαυρίκιος, Γκάνα, Ρουάντα, Αγκόλα, 

Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Ζάμπια, Τανζανία, Νιγηρία, Κένυα). 
  

  Η Νοτ. Αφρική διαθέτει αφθονία φυσικών πόρων, συγκριτικά αναπτυγμένες υπηρεσίες επικοινωνιών 

και μεταφορών, κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο πολλών 

άλλων αναδυόμενων αγορών και δυναμικό χρηματοοικονομικό τομέα (το Χρηματιστήριο του 

Γιοχάνεσμπουργκ κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων του κόσμου). Η Νοτ. Αφρική αποτελεί  ελκυστική 

επιλογή εισόδου ξένων εταιρειών στην ευρύτερη αγορά της Υποσαχαρικής Αφρικής, ή/και σε άλλες 

αφρικανικές αγορές. Ανησυχίες ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό και 

στην αγορά εργασίας, στο υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας και διαφθοράς, στη διαφάνεια στις δημόσιες 

συμβάσεις και στην ποιότητα των υποδομών. 
 

  Από άποψη εμπορικών συναλλαγών, επισημαίνεται ότι αν και η Ν. Αφρική παράγει σειρά 

διαφορετικών εξαγώγιμων προϊόντων, υψηλής ποιότητας, εντούτοις είναι μεγάλος εισαγωγέας πολλών 

διαφορετικών προϊόντων από σειρά ξένων χωρών (το 2016 οι εισαγωγές αντιστοιχούν σε περίπου 26% του 

ΑΕΠ της χώρας, από 25,5% του ΑΕΠ το 2015), ενώ οι ευκαιρίες για εξαγωγείς αντανακλούν την γρήγορη 

ανάπτυξη της εγχώριας καταναλωτικής βάσης. Καλύτερες προοπτικές αναφέρονται γενικώς για εξαγωγές 

κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ υπάρχουν και ευκαιρίες σε μεγάλο φάσμα καταναλωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 
 

  Από άποψη εισροής επενδύσεων, σημειώθηκε δραματική μείωση, κατά 74%, των ΑΞΕ/Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (FDI) το 2015 στη Νότια Αφρική, (πτώση πολύ πιο απότομη από τη γενικότερη μείωση στην 

υπόλοιπη αφρικανική ήπειρο), σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Επενδυτικών Τάσεων του Οργανισμού 

UNCTAD (2016). Ωστόσο, μερίδα οικονομικών αναλυτών επιμένουν ότι αν και η Νότια Αφρική διανύει 

περίοδο αρνητικής οικονομικής συγκυρίας εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, αφού θεωρείται ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια κέρδους. 

Εκτιμάται ότι σε μακροπρόθεσμη προοπτική τα δημογραφικά στοιχεία και η γενική αύξηση εισοδημάτων 

εξακολουθούν να ευνοούν τις αναδυόμενες αγορές, ενώ η Νότια Αφρική, ως η πλέον εδραιωμένη οικονομία 

της Αφρικής, μπορεί να παραμείνει εφαλτήριο ανάπτυξης δραστηριοτήτων προς την υπόλοιπη ήπειρο, ενώ και 

η ίδια η νοτιοαφρικανική οικονομία εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή 

αύξηση εισοδημάτων και καταναλωτικής δαπάνης. 
 

  Επίσης τονίζεται ότι η Ν. Αφρική προσφέρεται, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, για 

δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, δεδομένου ότι έχει γίνει επανεκτίμηση των χρηματιστηριακών 

αξιών σε πιο προσιτά επίπεδα. 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
 

  Η Ν. Αφρική έχει υπογράψει πολυάριθμες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. Η πρόσβαση στην αγορά ενισχύεται μέσω συμφωνιών ελεύθερου 

εμπορίου με διάφορους συνασπισμούς χωρών -- όπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφερειακή 

Αναπτυξιακή Κοινότητα Νοτιοαφρικανικών Χωρών (SADC). Υπογραμμίζονται ιδιαιτέρως: 

 Με την ΕΕ -- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο χωρών, παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην 

νοτιοαφρικανική αγορά. Η Ε.Ε. και η Ν. Αφρική παραμένουν σημαντικοί εταίροι σε κύριους τομείς 

πολιτικής, εμπορίου, επενδύσεων και κοινωνικής μεταρρύθμισης. 
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Οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ - Ν. Αφρικής καθορίζονται κυρίως από τις Συμφωνίες: 

- Trade and Development Cooperation Agreement/TDCA, βάσει της οποίας καλύπτεται περίπου το 90% 

του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών (ΕΕ – Ν. Αφρική). 

- EPA/Economic Partnership Agreement, βάσει της οποίας ισχύουν αυξημένοι όροι πρόσβασης στην αγορά 

των εμπλεκόμενων αφρικανικών χωρών για τα κοινοτικά προϊόντα, σε προσωρινή εφαρμογή από τον 

Οκτώβριο 2016 (ΕΕ - SADC / Southern African Development Community, με 15 κ-μ). 

 Σε περιφερειακό επίπεδο επισημαίνεται η συμμετοχή της χώρας στους συνασπισμούς: 

- SADC / Southern African Development Community. 

Στο πλαίσιο της SADC ισχύει Πρωτόκολλο Εμπορίου και Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) με 

κάλυψη περίπου 90% αδασμολόγητων εμπορικών συναλλαγών της περιοχής. 

- SACU / South African Customs Union, περιφερειακή τελωνειακή ένωση. 

 Με τις ΗΠΑ -- AGOA / African Growth and Opportunity Act, μεταξύ ΗΠΑ - Υποσαχαρικών Χωρών. 

Η αμερικανική εμπορική προτιμησιακή νομοθεσία AGOA, για σημαντικά αυξημένη πρόσβαση στην αγορά 

ΗΠΑ, καλύπτει περί τις 40 υποσαχαρικές χώρες (ενώ το 2016 δόθηκε 10ετής παράταση του 

προγράμματος). Υπογραμμίζεται η ύπαρξη σημαντικών νοτιοαφρικανικών εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις ΗΠΑ, ενώ η Ν. Αφρική θεωρείται παράδειγμα κόμβου 

εξαγωγών AGOA με ιδιαίτερη σημασία για τις γειτονικές χώρες. 

- Τριμερής Συνεργασία COMESA-EAC-SADC. 

Λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης των 3 Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων: COMESA/Common 

Market for Eastern and Southern Africa (με 19 κράτη-μέλη), EAC/East African Community (με 5 κράτη-

μέλη) και SADC (προαναφέρθηκε, με 15 μέλη), υπογραμμίζεται ότι οι αρχηγοί κρατών των εν λόγω τριών 

περιφερειών αποφάσισαν τη δημιουργία ενιαίας Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (FTA/Free Trade 

Agreement) και για τις 26 χώρες που απαρτίζουν τις εν λόγω 3 Κοινότητες (οποίες αντιστοιχούν σε 51% 

του ΑΕΠ και σε πληθυσμό 632 εκ.). Εν προκειμένω, η TFTA (Tripartite FTA) υπεγράφη τον Ιούνιο 2016 

από 17 χώρες ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες εγκαθίδρυσής της (η έναρξη της TFTA έχει 

προγραμματισθεί για το 2017). 
 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Διμερείς Συμφωνίες 

Το οικονομικού περιεχομένου διμερές θεσμικό πλαίσιο Ελλάδος - Ν. Αφρικής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις 

κάτωθι Συμφωνίες:  

α) Αμοιβαίας Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων (λόγω καταγγελίας της το 2013 από νοτιοαφρικανική 

πλευρά, λήγει το 2021), και  

β) Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. 
 

Εμπορικές ροές. 

Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 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 (εμφανίζοντας κατά σειρά 

συνεχείς αυξήσεις ήδη από το 2010), με συνολική ετήσια αξία εξαγωγών € 52,92 εκ. το 2016, από € 49,18 

εκ. το 2015 (η καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας), σημειώνοντας ετήσια ποσοστιαία αύξηση 

7,7%. 

β) Ελληνικές Εισαγωγές: αυξομειώσεις των ελληνικών εισαγωγών από τη Νότια Αφρική, με γενική τάση 

μείωσης των εισαγωγών. Το 2016 οι εισαγωγές ανήλθαν σε € 46,9 εκ. ευρώ, από 43,1 εκ. ευρώ το 2015, 

σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,8%. 

γ) Εμπορικό Ισοζύγιο: για τρίτη συνεχή χρονιά ύπαρξη μικρού εμπορικού πλεονάσματος το 2016 (€ 5,99 εκ.), 

από πλεόνασμα για πρώτη φορά το 2014 (ύψους € 4,40 εκ.). 

δ) Όγκος Εμπορίου: παρατηρούνται διακυμάνσεις του συνολικού όγκου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, με 

γενική τάση μείωσης ως προς το επίπεδο προ πενταετίας. Παρά το γεγονός ότι το 2016 ο διμερής όγκος 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiUpvzdyv3RAhXKXBQKHeiUDPMQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.eac.int%2F&usg=AFQjCNHT8EbymEjzdl0eBazl4NuikU7bog&bvm=bv.146094739,d.d24
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εμπορίου ανήλθε σε € 99,85 εκ. (έναντι € 92,36 εκ. το 2015, αύξηση 8,1%), υπολείπεται έναντι του 2010 (€ 

106,13 εκ. ). 

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 
 

Κυριότερα Εξαγώγιμα Προϊόντα στη Νότιο Αφρική το 2016, σε κατάταξη αξίας άνω του € 1 εκ.: 

-Φάρμακα       (€ 12,5 εκ.) 

-Σύρματα και Καλώδια     (€   4,7 εκ.) 

-Ηλεκτρικές συσκευές τηλεφωνίας / τηλεγραφίας  (€   3,4 εκ.)  

-Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες   (€   3,0 εκ.)  

-Μέρη εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερ. καύσης  (€   2,3 εκ.)   

-Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο    (€   1,9 εκ.)   

-Ηλεκτρικοί συσσωρευτές     (€   1,7 εκ.)   

-Λοιπά προϊόντα      (€   1,7 εκ.)    

-Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης   (€   1,5 εκ.)   

-Χρώματα επίχρισης και βερνίκια    (€   1,0 εκ.)   

-Τεχνουργήματα από αργίλιο     (€   1,0 εκ.)  

-Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο   (€   1,0 εκ.) 

 

Κυριότερα Εισαγόμενα Προϊόντα από τη Νοτ. Αφρική το 2016, σε κατάταξη αξίας άνω του € 1 εκ.: 

-Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα     (€ 14,9 εκ.) 

-Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά      (€   3,9 εκ.) 

-Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου  (€   3,5 εκ.) 

-Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό     (€   3,4 εκ.) 

-Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα   (€   3,0 εκ.) 

-Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο     (€   1,9 εκ.)  

-Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής/αθλητισμού (€   1,3 εκ.) 

-Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών    (€   1,3 εκ.) 

-Πολυμερή του αιθυλενίου       (€   1,3 εκ.) 

-Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών     (€   1,1 εκ.) 

-Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά      (€   1,1 εκ.) 

- Προϊόντα ομορφιάς (μακιγιάζ)    (€   1,0 εκ.) 
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Επενδύσεις 

Οι εκατέρωθεν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) θεωρούνται και από τις δύο πλευρές ως κινούμενες σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. Από νοτιοαφρικανικής πλευράς, έως τον Ιούλιο 2014 (αθροιστικά) αναφέρεται η υλοποίηση 

στην Ελλάδα ενός επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους περίπου € 18 εκ., στον ναυτιλιακό τομέα. Από 

ελληνικής πλευράς, αναφέρεται ότι τα επενδεδυμένα κεφάλαια ελληνικών συμφερόντων στη Νοτ. Αφρική 

ανέρχονται  σε € 27 εκ. (αθροιστικά) ως τον Δεκέμβριο του 2012, με υλοποιηθείσες επενδύσεις σε: εμπορικές 

τραπεζικές υπηρεσίες, παίγνια και υπηρεσίες, παραγωγή πλαστικών, οινοποιία, παραγωγή παγωτού, παραγωγή 

εμπορικών συσκευών ψύξης, παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, ναυτιλιακές υπηρεσίες, εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών. 
 

  Στην τελευταία ετήσια έκθεση “Doing Business 2015/2016" της Παγκόσμιας Τράπεζας, η κατάταξη 

της Νοτ. Αφρικής υποχώρησε τέσσερις βαθμίδες (ως προς: βαθμό ευκολίας επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης, πτυχές του κανονιστικού περιβάλλοντος, χρονικά περιθώρια σύστασης/λειτουργίας 

επιχείρησης, διαδικασίες φορολογικού συστήματος, εργασιακή νομοθεσία), κατατασσόμενη πλέον στην 73η 

θέση, σε σύνολο 189 οικονομιών. 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ 

   

  Δεδομένου του συγκεκριμένου βαθμού ανάπτυξης της νοτιοαφρικάνικης αγοράς και οικονομίας, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, όπως: 
 

 Μικρό ποσοστό υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων (ανερχόμενη μεσαία αστική τάξη): το 10% του 

πληθυσμού κερδίζει το 45% του εθνικού εισοδήματος 

 Η πλειονότητα των καταναλωτών προτάσσει πολλές φορές την χαμηλή τιμή έναντι της ποιότητας, με 

παράλληλο έντονο ανταγωνισμό από αντίστοιχα εγχώρια αλλά και εισαγόμενα προϊόντα 

 Δυσκολία στην ανάπτυξη δικτύων διανομής στις περιφέρειες, δεδομένου ότι τα μεγάλα εμπορικά και 

οικονομικά κέντρα συγκεντρώνονται στις πέντε μητροπολιτικές περιοχές: Γιοχάνεσμπουργκ, Κέιπ Τάουν, 

Ντέρμπαν, Πρετόρια και Πορτ Ελίζαμπεθ 

 Δυστοκία στην ανάπτυξη καινούργιων καταναλωτικών συνηθειών και 

 Προνομιακή θέση της Ν. Αφρικής ως πύλης εισόδου στις αγορές των άλλων χωρών της Υποσαχαρικής 

Αφρικής 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  Αν και το 2016 συνεχίσθηκε η επιβράδυνση της οικονομίας της Νότιας Αφρικής, η σχετική 

σπουδαιότητα της χώρας είναι προφανής, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι αυτή (ως η μόνη αφρικανική χώρα-μέλος 

της Ομάδας G-20 και μέλος της ομάδας χωρών BRICS) είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ενταγμένη στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας οικονομίας, ως σημαντική αναδυόμενη οικονομία της Αφρικής, πόλος έλξης επενδύσεων σε 

επίπεδο ηπείρου και πράγματι παρουσιάζοντας ευκαιρίες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και έναντι 

γειτονικών νοτιοαφρικανικών χωρών, ως χώρα-πύλη εισόδου. 
 

  Η πολυετής (από βάθος χρόνου) παρουσία της πολυπληθούς ομογένειας (η οποία υπολογίζεται περί τις 

50.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων) -- με κεντρικό φορέα την Ομοσπονδία Ελληνικών 

Ενώσεων & Σωματείων Ν. Αφρικής (με 47 περιφερειακές οργανώσεις, σημαντικές τοπικά αναγνωρισμένες 

προσωπικότητες και καλές κυβερνητικές διασυνδέσεις) -- παραμένει ειδοποιός διαφορά της διαχρονικά 

γνώριμης και γενικά καλής συνολικής εικόνας της χώρας μας. 
 

  Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η Ν. Αφρική είναι μεγάλος εισαγωγέας πολλών και διαφορετικών 

προϊόντων, από διάφορες χώρες, εκτιμάται ότι υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες εμπορικές δυνατότητες  των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 


