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Εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αφρική 
 
1. Εμπορικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου με την Αφρική 

 

 Η Αφρική αντιπροσωπεύει το 4,3 % του εμπορικού ελλείμματος του ΗΒ το 2014. 
Το εμπορικό ισοζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αφρική ήταν ελλειμματικό 
την περίοδο μεταξύ 2004 και 2008. Μεταξύ 2009 έως και το 2011, υπήρξε 
πλεονασματικό λόγω της αύξησης των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου και 
παράλληλα την πτώση των εισαγωγών από την Αφρική, ενώ μετατράπηκε ξανά σε 
ελλειμματικό το 2012 μετά από μια ακόμη αύξηση των εισαγωγών. 
 

 Η πλειονότητα των εμπορικών συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου με την 
Αφρική είναι σε αγαθά, αντιπροσωπεύοντας το 68,3 % του συνόλου των εμπορίου 
μεταξύ των το 2014, ενώ το υπόλοιπο αφορά εμπόριο υπηρεσιών. 
 

 Η Νότια Αφρική ήταν ανέκαθεν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του ΗΒ στην 
Αφρική, με την Αίγυπτο και τη Νιγηρία να έπονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσίαζε έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με τη Νότια Αφρική, σε 
όλες τις περιόδους μεταξύ 2004 και 2010, οι οποίες ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 
£ 1,2 δισ. Ωστόσο, μετά από μια αύξηση στις εξαγωγές υπηρεσιών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2011, το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να καταγράφει εμπορικό 
πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε £ 0,6 δισ. το 2014. 

 
2. Επενδυτικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου με την Αφρική 

 

 Το 2014, η αξία του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Αφρική ήταν £ 42,5 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερο από το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων που κατέχονται από 
αφρικανικούς επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ανήλθε σε £ 3 δισεκ.. 
 

 Το ύψος των βρετανικών επενδύσεων στην Αφρική υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 
2005 και 2014 από £ 20,8 δισεκατομμύρια σε £ 42,5 δισεκατομμύρια. Η Νότιος 
Αφρική ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης βρετανικών ΑΞΕ στην Αφρική, 
αντιπροσωπεύοντας το 29,8 % του συνόλου το 2014. 
 

 Από κλαδικής άποψης, ο κλάδος εξόρυξης και λατομείων, καθώς και οι 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ήταν οι κλάδοι στους οποίους κατευθύνθηκε η 
πλειονότητα των βρετανικών επενδύσεων, αντιπροσωπεύοντας το 54,4% και το 
34,3% του συνόλου, αντίστοιχα. 

 



 Η αξία του αποθέματος ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από  
αφρικανικές εταιρείες αυξήθηκε επίσης μεταξύ του 2005 και του 2014,  από £ 0,5 
δισ. σε £ 3,0 δισ. Οι κύριες βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου που  έλαβαν  
άμεσες επενδύσεις από την Αφρική ήταν αυτές των μεταφορών και αποθήκευσης, 
καθώς και διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες οι οποίες 
αντιπροσώπευαν αντίστοιχα το 10,3 % και το 10,0 % του συνόλου των άμεσων 
ξένων επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αφρική το 2014. 

 

 Το ποσό των κερδών των επενδυτών  του Ηνωμένου Βασιλείου που δημιουργούνται 
από ΑΞΕ στην Αφρική μειώθηκε από £ 5,8 δισ. το 2005 σε £ 3,8 δισ. το 2014. 
Παρότι περισσότερο από το ήμισυ των επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

Αφρική έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο εξόρυξης και λατομείων, το μεγαλύτερο 
ποσό των κερδών προέρχεται από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (£ 1,7 δισ). 
Αντίθετα , τα κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου από εξορυκτικές και λατομικές 
δραστηριότητες ήταν £ 1,3 δισεκ.. 
 

 Τα κέρδη των άμεσων ξένων επενδύσεων που δημιουργούνται από τις αφρικανικές 
επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παραδοσιακά πολύ μικρότερες σε σχέση 
με εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς δεν υπερβαίνουν τα £ 200 
εκατομμύρια κατά την τελευταία δεκαετία.  


