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1 Οικονομία Νοτίου Αφρικής 

 

1.1  Επισκόπηση της οικονομίας της Νοτίου Αφρικής 

Με βάση τη μέθοδο ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), η οικονομία της Νοτ. Αφρικής παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Σθένος (δυνατά σημεία):  

- πληθυσμιακή αγορά 55 εκατ. καταναλωτών 

- ανεπτυγμένες υποδομές, ιδίως σε σχέση με άλλες αφρικανικές χώρες 

- ισχυρή βιομηχανική βάση που αποτελεί εφαλτήριο για άλλες χώρες της 

αφρικανικής ηπείρου 

- ισχυρός χρηματοπιστωτικός τομέας, ανεξαρτησία στην απονομή δικαιοσύνης, 

ελευθερία του τύπου 

- σχετική πολιτική σταθερότητα 

 

Αδυναμίες (αδύνατα σημεία): 

- έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

- αυξανόμενο κόστος ενέργειας 

- αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας και υπηρεσίες 

- υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας 

- ταυτόχρονη ικανοποίηση αντικρουόμενων συμφερόντων (κυβέρνησης ≠ κόμματος) 

 

Ευκαιρίες: 

- εν εξελίξει προγράμματα υποδομών 

- υψηλή ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα 

- ανερχόμενη μαύρη μεσαία εισοδηματική αστική τάξη και αντίστοιχη αύξηση της 

αγοραστικής της ικανότητας 

- προοπτικές για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

- αφθονία πρώτων υλών 

  

Κίνδυνοι (απειλές): 

- συνεχιζόμενη πτώση των τιμών των πρώτων υλών (commodities) 

- εκτεταμένη διαφθορά σε κρατικές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς 

- ασύμμετρη αύξηση ημερομισθίων έναντι παραγωγικότητας 

- υψηλές συναλλαγματικές διακυμάνσεις 

- τα υψηλά ποσοστά φτώχιας και κοινωνικής ανισότητας ενέχουν κίνδυνο 

ξεσπάσματος κοινωνικών αναταραχών και αποσταθεροποίησης του κοινωνικού 

ιστού της χώρας μακροπρόθεσμα 

 

 

1.1.1  Η δομή της οικονομίας 

Η Νοτ. Αφρική θεωρείται ως αναπτυσσόμενη χώρα Υψηλού Μεσαίου Εισοδήματος 

(UMI/Upper Middle Income), με υψηλά όμως ποσοστά φτώχιας, κοινωνικής 

ανισότητας και ανεργίας (περίπου 35% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας). 

 

Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008/2009, και την επακόλουθη αρνητική 

ανάπτυξη το 2009 (-1,5%), τα επόμενα δύο έτη η οικονομία της Νότιας Αφρικής 

σημείωσε, προσωρινά, μερική ανάκαμψη (2010: 3%, 2011: 3,3%). Την τελευταία 

όμως τετραετία καταγράφεται σταδιακή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της 

οικονομίας της: 2012: 2,2%, 2013: 2,5%, 2014: 1,8%, 2015: 1,3%, 2016: 0,6%. Για 

το 2017 η ανάπτυξη του ΑΕΠ κυμάνθηκε επίσης σε χαμηλούς ρυθμούς, 1,3%.  
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 

της Νοτ. Αφρικής και για επόμενα έτη θα συνεχίσει να είναι σχετικά χαμηλός (2018: 

1,1%, 2019:1,7%, 2020:1,7%), υπολειπόμενος σημαντικά του μέσου όρου ανάπτυξης 

των υπολοίπων αναπτυσσόμενων αφρικανικών οικονομιών (μέσος όρος ανάπτυξης 

4,5%) και υποσαχάριων οικονομιών (π.χ. Νιγηρία, Αγκόλα, Κένυα), που εκτιμάται 

ότι θα σημειώσουν μέσο όρο ανάπτυξης 3,2%. 

 

1.1.2  Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ονομαστικό ΑΕΠ (σε $ ΗΠΑ) 357 δισ. 358 δισ. 334 δισ. 297 δισ. 355 δισ. 

Μεταβολή ΑΕΠ (% ΑΕΠ) 2,5 1,8 1,3 0,6 1,3 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε $ ΗΠΑ) 6.715 6.635 6.097 5.341 6.281 

Ανεργία (% ) 24,7 25,1 25,4 26,7 27,5 

Πληθωρισμός (% ΑΕΠ) 5,4 5,3 5,3 6,7 4,7 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

(Public Deficit) 

-4,1 -3,7 -3,6 -3,3 -3,5 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

(Public Debt) 

44,1 47,0 49,3 51,6 53,0 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) -5,8 -5,1 -4,6 -2,8 -2,5 

Συναλλαγματική ισοτιμία ΖΑR (σε $ ΗΠΑ) 9,65 10,85 12,78 14,70 13,31 

Βασικό επιτόκιο 5,00 5,75 6,25 7,00 6,75 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα (σε $ ΗΠΑ) 44,8 δισ. 44,3 δισ. 41,8 δισ. 42,7 δισ. 45,3 δισ. 
Πηγές: Focus Economics /Trading Economics  Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

Όσον αφορά στο ΑΕΠ της Νοτ. Αφρικής, το 2017, ανήλθε, σε τρέχουσες τιμές, σε 

$355 δισ., με το κατά κεφαλή ΑΕΠ να ανέρχεται σε περίπου $6.281, αισθητά 

αυξημένο έναντι του 2016 ($5.341). Σε όρους αγοραστικής δύναμης PPP (Purchasing 

Power Parity) η κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη διαμορφώνεται σε $12.295, για το 

2017 (έναντι $12.287 το 2016). Στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ο γεωργικός/αγροτικός 

τομέας συμβάλλει κατά 2,2%, ο βιομηχανικός τομέας κατά 29,2% ενώ ο τομέας των 

υπηρεσιών κατά 68,6%. 

 

Το 2017 καταγράφηκε μερική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού (4,7% από 6,7% το 

2016), ενώ αντίθετα η ανεργία σημείωσε αύξηση και ανήλθε σε 27,5% (συνολικά 6,2 

εκατ. επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι), έναντι 26,7% το 2016. Το ποσοστό 

ανεργίας ανάμεσα στους νέους είναι ακόμα πιο υψηλό και ανέρχεται σε 53,7%, με 

τον μέσο μηνιαίο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη να διαμορφώνεται στα $320, ενώ ο 

μέσος μηνιαίος μισθός να ανέρχεται σε περίπου $830. 

 

Οι δείκτες των δημόσιων οικονομικών της Νοτ. Αφρικής παρουσίασαν κατά το 2017 

διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος (public debt) ως ποσοστό επί του 

ΑΕΠ, αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 53% (έναντι 51,6% το 2016 και 49,3% το 

2015) ενώ το δημόσιο έλλειμμα (public deficit) ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, το 2017 

διαμορφώθηκε στο -3,5% (-3,3% το 2016 και 3,6% το 2015). 

 

Η Νοτ. Αφρική διαθέτει αφθονία φυσικών πόρων, σχετικά αναπτυγμένο τομέα 

υπηρεσιών, επικοινωνιών και μεταφορών, κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
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σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο πολλών άλλων αναδυόμενων αγορών και 

δυναμικό χρηματοοικονομικό τομέα (το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ 

κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων του κόσμου).  

 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 
Το εμπορικό ισοζύγιο της Νοτ. Αφρικής, το 2017, παρουσίασε θετικό πρόσημο, με 

πλεόνασμα $6 δισ. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας ανέρχονται σε $45,3 

δισ. ενώ τα αποθέματα σε χρυσό σε 125 τόνους.  
 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Εξαγωγές αγαθών (σε $ ΗΠΑ) 93,3 δισ. 94,9 δισ. 84,7 δισ. 76,2 δισ. 90,5 δισ. 
Εισαγωγές αγαθών (σε $ ΗΠΑ) 101 δισ. 102 δισ. 89,6 δισ. 75,1 δισ. 84,5 δισ. 
Εμπορικό ισοζύγιο (σε $ ΗΠΑ) -7,2 δισ. -6,9 δισ. -5,0 δισ. 1,2 δισ. 6,0 δισ. 
Ποσοστιαία μεταβολή εξαγωγών -6,6% 1,7% -10,8% -10,0% 18,7% 
Ποσοστιαία μεταβολή εισαγωγών  -3,8% 1,3% -12,0% -16,3% 12,5% 
Πηγές: Focus Economics /Trading Economics  Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

1.1.3.1  Εξαγωγές Νοτ. Αφρικής 
Η Κίνα αποτέλεσε τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των εξαγωγών της Νοτ. Αφρικής, 

για το 2017, με συναλλαγές ύψους $ 8,6 δισ. (ποσοστό 9,6% επί του συνόλου των 

νοτιοαφρικανικών εξαγωγών). Ακολουθούν οι Η.Π.Α ($ 8,6 δισ. ή 7,5%), η Γερμανία 

($ 6,3 δισ. ή 7,1%), η Ιαπωνία ($ 4,2 δισ. ή 4,7%), η Ινδία ($ 4,2 δισ. ή 4,7%). Η 

Ελλάδα, το 2017, κατέλαβε την 76η θέση στην κατάταξη των νοτιοαφρικανικών 

εξαγωγών ($ 62 εκατ.). 

 

Σχεδόν τα 2/3 των νοτιοαφρικανικών εξαγωγών, συνολικού ύψους $57,2 δισ. (ήτοι 

ποσοστό 64%) κατευθύνθηκαν στις αγορές των κατωτέρω 15 χωρών. Σε σύγκριση με 

το 2016 οι χώρες που παρουσίασαν μεγαλύτερη άνοδο στην υποδοχή εξαγωγικών 

προϊόντων από τη Νοτ. Αφρική ήταν: Ολλανδία (+43,4%), Ινδία (+32,2%). 

Μοζαμβίκη (+31,3%) και Κίνα (+26%). Αναφορικά με τις νοτιοαφρικανικές 

εξαγωγές ανά γεωγραφικές περιοχές, ποσοστό 32% κατευθύνθηκε σε χώρες της 

Ασίας, 26,3% σε χώρες της Αφρικής, 23,9% σε χώρες της Ευρώπης και ποσοστό 8% 

σε χώρες της αμερικανικής ηπείρου. 

Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι το 2017 (αξία σε $) 

Χώρες Εξαγωγές Νοτ. Αφρικής % επί των εξαγωγών 

Κίνα 8,6 δισ. 9,6% 

Η.Π.Α 6,7 δισ. 7,5% 

Γερμανία 6,3 δισ. 7,1% 

Ιαπωνία 4,2 δισ. 4,7% 

Ινδία 4,2 δισ. 4,7% 

Μποτσουάνα 3,9 δισ. 4,3% 

Ναμίμπια 3,6 δισ. 4% 

Ην. Βασίλειο 3,5 δισ. 3,9% 

Μοζαμβίκη 3 δισ. 3,3% 

Ολλανδία 2,9 δισ. 3,2% 

Βέλγιο 2,5 δισ. 2,8% 

Ζάμπια 2,3 δισ. 2,6% 

Ζιμπάμπουε 2,1 δισ. 2,4% 

Νοτ. Κορέα 1,9 δισ. 2,2% 

Ην. Αρ. Εμιρ. 1,8 δισ. 2% 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής   Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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Τα δέκα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Νοτ. Αφρικής, για το 2017, 

αντιστοιχούσαν στο 74,3% του συνόλου των εξαγωγών. Ειδικότερα οι εξαγωγές 

ακατέργαστων πρώτων υλών κατέλαβαν το 1/4 του συνόλου των νοτιοαφρικανικών 

εξαγωγών το 2017, αφού ο ορυκτός πλούτος της Νοτ. Αφρικής αποτελεί ουσιώδες 

συστατικό των εξαγωγών, αποτελώντας ένα είδος "ατμομηχανής". 

 

Κατηγορίες κυριότερων εξαγόμενων προϊόντων το 2017 (αξία σε $) 

Προϊόντα Εξαγωγές Νοτ. Αφρικής % επί των εισαγωγών 

Πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα 14,9 δισ. 16,7% 

Ορυκτά μεταλλεύματα 11,3 δισ. 12,6% 

Ορυκτά καύσιμα  10,6 δισ. 11,8% 

Οχήματα 9,8 δισ. 11% 

Σιδηρομεταλλεύματα 6,1  δισ. 6,8% 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5,4 δισ. 6% 

Φρούτα και καρποί 3,4 δισ. 3,8% 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1,8 δισ. 2% 

Αλουμίνα 1,8 δισ. 2% 

Ποτά/αναψυκτικά 1,4 δισ. 1,5% 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής   Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
 

 

Η μεγάλη εξάρτηση σε βασικά προϊόντα (commodities), έχει ως αποτέλεσμα οι 

εξαγωγές να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. 

Ειδικότερα τα ορυκτά προϊόντα (όπως χρώμιο, μαγγάνιο, βανάδιο, βερμικουλίτης, 

ιλμενίτης, παλλάδιο, ρουτίλιο, ζιρκόνιο, άνθρακας) συμμετείχαν σε ποσοστό 25,1% 

επί του συνόλου των εξαγωγών, ενώ και τα πολύτιμα μέταλλα και οι λίθοι (χρυσός, 

διαμάντια, πλατίνα) κατέλαβαν ένα σημαντικό ποσοστό, ύψους 16,7%. 

 

Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την 

πτώση τιμών των βασικών προϊόντων και το πλεόνασμα προσφοράς πρώτων υλών, 

ειδικά μετάλλων και ορυκτών, επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές της Νότιας Αφρικής 

προς τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της. 

 

 

1.1.3.2  Εισαγωγές Νοτ. Αφρικής 
Η Κίνα αποτέλεσε επίσης και τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο στις εισαγωγές που 

πραγματοποίησε η Νοτ. Αφρική, για το 2017, με συναλλαγές συνολικού ύψους $ 15,2 

δισ. (ποσοστό 18,3% επί του συνόλου των νοτιοαφρικανικών εισαγωγών). 

Ακολουθούν οι εισαγωγές από Γερμανία ($ 9,5 δισ. ή 11,5%), από Η.Π.Α ($ 5,4 δισ. 

ή 6,5%), από Ινδία ($ 3,9 δισ. ή 4,7%). Η Ελλάδα, το 2017, κατέλαβε την 65η θέση 

στην κατάταξη των νοτιοαφρικανικών εισαγωγών ($ 90,3 εκατ.). 
 

Όσον αφορά στις εισαγωγές της Νοτ. Αφρικής, ποσοστό 67,7% (συνολικού ύψους 

$57,2 δισ.) προήλθε από τις κατωτέρω 15 χώρες: 
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Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι το 2017 (αξία σε $) 

Χώρες Εισαγωγές Νοτ. Αφρικής % επί των εισαγωγών 

Κίνα 15,2 δισ. 18,3% 

Γερμανία 9,5 δισ. 11,5% 

Η.Π.Α  5,4 δισ. 6,5% 

Ινδία 3,9 δισ. 4,7% 

Σαουδ.Αραβία  3,8 δισ. 4,6% 

Ιαπωνία 2,8 δισ. 3,4% 

Ην. Βασίλειο 2,4 δισ. 3% 

Ταϋλάνδη  2,3 δισ. 2,9% 

Ιταλία  2,2 δισ. 2,6% 

Γαλλία 2,1 δισ. 2,5% 

Νιγηρία 2 δισ. 2,4% 

Ισπανία  1,6 δισ. 1,8% 

Βραζιλία  1,5 δισ. 1,7% 

Αγκόλα 1,3 δισ. 1,6% 

Ολλανδία 1,2 δισ. 1,4% 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής   Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
 

Σχετικά με τις νοτιοαφρικανικές εισαγωγές ανά γεωγραφικές περιοχές, ποσοστό 

44,7% προήλθε από χώρες της Ασίας, 32,5% από χώρες της Ευρώπης, 10,3% από 

χώρες της Αφρικής, ποσοστό 7,6% από χώρες της Βορείου Αμερικής και μόλις 3% 

από χώρες της Νοτίου Αμερικής.  

  

Τα δέκα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Νοτ. Αφρικής, για το 2017, 

αντιστοιχούσαν στο 59,8% του συνόλου των εισαγωγών. Ειδικότερα οι εισαγωγές 

ακατέργαστων πρώτων υλών κατέλαβαν το 1/4 του συνόλου των νοτιοαφρικανικών 

εξαγωγών το 2017, αφού ο ορυκτός πλούτος της Νοτ. Αφρικής αποτελεί ουσιώδες 

συστατικό των εξαγωγών, αποτελώντας ένα είδος "ατμομηχανής". 

Κατηγορίες κυριότερων εισαγόμενων προϊόντων το 2017 (αξία σε $) 

Προϊόντα Εξαγωγές Νοτ. Αφρικής % επί των εισαγωγών 

Ορυκτά καύσιμα 12,3 δισ. 14,7% 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 11 δισ. 13,2% 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός  8,5 δισ. 10,2% 

Οχήματα 7,1 δισ. 8,5% 

Πλαστικά 2,5 δισ. 3% 

Φαρμακευτικά 2,2 δισ. 2,7% 

Ιατρικός εξοπλισμός 2,1 δισ. 2,6% 

Χημικά προϊόντα 1,6 δισ. 1,9% 

Οργανικά χημικά  1,3 δισ. 1,6% 

Ανόργανα χημικά λιπάσματα 1,2 δισ. 1,5% 
 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής   Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
 

Σε σύγκριση με το 2016 τα προϊόντα που παρουσίασαν μεγαλύτερη άνοδο, στις 

εισαγωγές, το 2017, ήταν: ανόργανα χημικά λιπάσματα (+27,2%), οχήματα (+22,1%), 

ορυκτά καύσιμα (+22%) και φαρμακευτικά (+18,5%). 
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1.1.4  Επενδύσεις 
Οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις επενδυτικές τους 

απόπειρες στη Νοτ. Αφρική. Παρά τις υφιστάμενες μεγάλες προκλήσεις, με υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, η στάση της Νοτ. Αφρικής έναντι των ξένων 

επενδύσεων είναι εξόχως προστατευτική και ξενοφοβική. 

 

Μέσω διαφόρων πολιτικών έχουν σταδιακά διαμορφωθεί δυσχερείς συνθήκες 

επιχειρηματικής δράσης, σε διάφορα επίπεδα, καθορίζοντας υποχρεωτικές 

δεσμεύσεις σε θέματα ιδιοκτησίας, εργοδοσίας, διακριτικής μεταχείρισης εγχώριων 

προϊόντων στις κρατικές προμήθειες, εργασιακών δεξιοτήτων, επιχειρηματικής 

ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής επένδυσης,  

 

Αυτοί οι κανόνες επηρεάζουν τόσο τις εγχώριες  όσο και τις ξένες επιχειρήσεις (αν 

και οι υποχρεώσεις για τους ξένους επενδυτές έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα 

τελευταία έτη) ενώ οι κανόνες της νομοθεσίας δημοσίων προμηθειών για τους ξένους 

προμηθευτές οδηγούν τους εξαγωγείς να συναλλάσσονται με τη Νοτ. Αφρική υπό το 

καθεστώς των αναδιανεμητικών στόχων της νομοθεσίας Μαύρης Οικονομικής 

Ενδυνάμωσης Ευρείας Βάσης (ΒBBEE/Broad Based Black Economic 

Empowerment), μέσω αντισταθμιστικών υποχρεώσεων (offset).  

 

Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ικανού 

εργατικού δυναμικού καθώς και ακριβές ή/και ανεπαρκείς κρατικά ρυθμιζόμενες ή 

μονοπωλιακές υπηρεσίες της χώρας (ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, υποδομή 

σιδηροδρόμων και λιμένων, φόροι ακίνητης περιουσίας, υδροδότηση και επεξεργασία 

λυμάτων). 

 

Το πεδίο δράσης καθίσταται περισσότερο δυσχερές λόγω συνεχούς υποβάθμισης και 

μείωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών (π.χ. 

απροθυμία και βραδύτητα στην έκδοση αδειών εργασίας, επιπρόσθετοι και περιττοί 

έλεγχοι ασφάλειας τροφίμων κατά τις διαδικασίες κυρίως εισαγωγής προϊόντων, 

απροθυμία συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες, κ.ά.). 

 

Έντονος προβληματισμός συνεχίζει να υφίσταται όσον αφορά στη χαμηλή 

παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού (επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού), στην ποιότητα των υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες), στο υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, στην εκτεταμένη διαφθορά 

στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς και στην αδιαφάνεια/επιλεκτική 

μεταχείριση στις κρατικές προμήθειες, έντονες συναλλαγματικές ανισορροπίες και 

διακυμάνσεις. Δεν πρέπει ωστόσο να διαφεύγουν της προσοχής και διάφορα άλλα 

ζητήματα, όπως οι ολοένα και αυξανόμενες κοινωνικές αναταραχές και πολιτική 

αστάθεια. 

 

Ωστόσο η Νοτ. Αφρική αποτελεί ελκυστική επιλογή εισόδου ξένων εταιρειών στην 

ευρύτερη αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής ή/και σε άλλες αφρικανικές αγορές. και 

να εξακολουθεί να είναι επιθυμητός επενδυτικός προορισμός, σε σύγκριση με 

παρεμφερείς αναδυόμενες αγορές. Ειδικότερα η Νοτ. Αφρική, σε σύγκριση με άλλες 

αφρικανικές χώρες, παρέχει ασφαλέστερο επενδυτικό περιβάλλον και σχετική 

σταθερότητα για τους επενδυτές.  

 

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 
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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. 

 

Από πλευράς εισροών ΑΞΕ/Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI), το 2017, είχαμε 

μείωση κατά 41%, σε σχέση με το 2016, με αποτέλεσμα οι ΑΞΕ να διαμορφωθούν σε 

$1,325 δισ. (έναντι $2.235 δισ. το 2016), με κυριότερη την επένδυση, ύψους $759 

εκατ., από κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. 

 

 Ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξηγούν αυτήν την πτώση είναι η μείωση 

της εγχώριας ζήτησης, η οποία ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες των θεσμικών 

επενδυτών. Η Νοτ. Αφρική ήταν, το 2017, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 68ος αποδέκτης 

των άμεσων ξένων επενδύσεων, με απώλεια 13 θέσεων σε σχέση με το 2016. Το 

συνολικό απόθεμα των ΑΞΕ επενδύσεων έφθασε, το 2017, τα $ 150 δισ. 

   Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Νοτ. Αφρικής   Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις-ΑΞΕ 

Foreign Direct Investment-FDI 
2015 2016 2017 

Εισροές ΑΞΕ (σε εκατ.$) 

FDI Inward Flow  

1.729 2.235 1.325 

Απόθεμα ΑΞΕ (σε εκατ.$) 

FDI Stock (σε εκατ.$) 

126.755 135.454 149.962 

Αριθμός πρωτογενών επενδύσεων  

(greenfield investments) 

150 140 101 

Εισροή ΑΞΕ (ως ποσοστό επί των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου) 
FDI Inwards (in % of GFCF****) 

2,7% 3,9% μ/δ 

Απόθεμα ΑΞΕ (επί του ΑΕΠ) 

FDI Stock (of GDP) 

40,3% 46,5% μ/δ 
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Χώρες προέλευσης ΑΞΕ στη Νοτ. Αφρική 2016 

Ηνωμ. Βασίλειο 38,4% 

Ολλανδία 21,4% 

Η.Π.Α 6,8% 

Γερμανία 5,0% 

Κίνα 4,2% 

Ιαπωνία 3,8% 

Αυστραλία 3,1% 

Λουξεμβούργο 2,9% 

Ελβετία 1,1% 

  Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Νοτ. Αφρικής Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

 

 

Κύριοι τομείς επένδυσης 2016 

Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές 

υπηρεσίες, κτηματομεσιτικές υπηρεσίες 

42,1% 

Κατασκευές, μεταποίηση 20,8% 

Εξορύξεις/Μεταλλευτικές δραστηριότητες 20,5% 

Μεταφορές, επικοινωνίες 10,4% 

Εμπόριο, εστίαση, φιλοξενία 4,5% 

Κοινωνικές υπηρεσίες κοινωνικής 1,5% 

                 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Νοτ. Αφρικής Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
 

 

1.2  Στοιχεία της οικονομίας των κρατιδίων / πολιτειών / επαρχιών  της Νοτ.  

  Αφρικής 

Η Νοτ. Αφρική βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Αφρικανικής ηπείρου, με έκταση 

1.213.090 τετρ. χλμ(km2). Περιβρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό (ανατολικά) και τον 

Ατλαντικό Ωκεανό (δυτικά), με ακτογραμμή συνολικής έκτασης περί τα 3.000 

χλμ.(σε τρεις πλευρές). Συνορεύει με τις εξής χώρες: Ναμίμπια (ΒΔ, 969 χλμ), 

Μποτσουάνα (Β, 1.840 χλμ), Ζιμπάμπουε (Β, 225 χλμ), Μοζαμβίκη (ΒΑ, 491 χλμ),  

Σουαζιλάνδη (μετονομασθείσα σε εΣουατίνι, Α, 430 χλμ) ενώ περιλαμβάνει και την 

περίκλειστη μικρή χώρα Λεσότο (909 χλμ).  

 

Ως προς τη συνολική της έκταση η χώρα κατατάσσεται 24η παγκοσμίως, ενώ είναι  

περίπου το 1/8 του μεγέθους των ΗΠΑ, το 1/3 περίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διπλάσια της Γαλλίας, τριπλάσια της Γερμανίας και 9 φορές μεγαλύτερη της 

Ελλάδος. Με πληθυσμό 56,5 εκατ. κατοίκων(το 2017) κατατάσσεται στην 25η θέση 

παγκοσμίως (πληθυσμιακή πυκνότητα 47 κατ. ανά km2), με το 62,8% του πληθυσμού 

να κατοικεί σε αστικές περιοχές (περίπου 35,6 εκατ.). Τα σημαντικότερα αστικά 
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κέντρα είναι: Γιοχάνεσμπουργκ-Johannesburg(8,5 εκατ.), Κέηπ Τάουν-Cape Town(4 

εκατ.), Ντέρμπαν-Durban(3,5 εκατ.), πρωτεύουσα Πρετόρια-Pretoria(2,5 εκατ.) και 

Πορτ Ελίζαμπεθ-Port Elizabeth(1,5 εκατ.). 

 

Η χώρα περιλαμβάνει εννέα διοικητικές περιφέρειες (Eastern Cape, Gauteng, 

KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Northern Cape, Limpopo, North West, Free State, 

Western Cape) οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος: η μικρότερη είναι η 

περιφέρεια Gauteng, οικονομικός κόμβος της χώρας, η οποία αν και σημαντικά 

υπολειπόμενη σε μέγεθος έναντι των υπόλοιπων περιφερειών, είναι ωστόσο η 

πολυπληθέστερη, με υψηλό βαθμό αστικοποίησης (περιλαμβάνει την πρωτεύουσα 

Πρετόρια και το Γιοχάνεσμπουργκ), ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη περιφέρεια Northern 

Cape (περί το 1/3 της συνολικής έκτασης της χώρας) περιγράφεται ως αχανής, ξηρή 

και άνυδρη περιοχή. 

 

Η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (RSA/Republic of South Africa) ακολουθεί 

υβριδικό μοντέλο ομοσπονδιακού κράτους, με Κεντρική Κυβέρνηση και εννέα 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις. Η διακυβέρνηση της χώρας διακρίνεται σε τρείς 

βαθμίδες: εθνική, περιφερειακή/επαρχιακή και τοπική.  

 

Οι επίσημες γλώσσες της Νοτ. Αφρικής είναι έντεκα(11): Αγγλικά, Afrikaans, 

isiXhosa, Ndebele, Pedi, Shangaan, Sotho, Tshona, Tswana, Venda και Zulu. 

Ωστόσο, οι πλέον διαδεδομένες και ομιλούμενες είναι τα αγγλικά, τα Afrikaans, 

isiXhosa και Zulu. Περίπου 79,5% του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από 

μαύρους Νοτιοαφρικανούς, ενώ υπάρχουν επίσης 9% "έγχρωμοι" (μικτής 

καταγωγής), 9% λευκοί και 2,5% ινδικής και ασιατικής καταγωγής. Συνυπάρχουν 
όλες οι κύριες θρησκείες, με την κυριότερη εξ' αυτών τη χριστιανική, περίπου το 79% 

του πληθυσμού. Οι Διαμαρτυρόμενοι αποτελούν την μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα 

(37%) υπό διάφορες μορφές (Μεθοδιστές, Πρεσβυτεριανοί, Αγγλικανοί, Καλβινιστές, 

Λουθηρανιστές, Ρεφορμιστές, κ.ά.), ενώ ακολουθούν οι καθολικοί (7%). Υπάρχουν 

επίσης μουσουλμάνοι (1,5%), ινδουιστές (1,1%), κλπ. Ποσοστό περίπου 15% δεν 

ασπάζεται καμία θρησκεία. 

 

 

1.3  Οικονομικές προβλέψεις 

Τα προηγούμενα χρόνια η Νότια Αφρική είχε βιώσει σοβαρές οικονομικές εντάσεις, 

που περιελάμβαναν απεργίες, συχνές και διαρκείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, 

πτώση αγοραστικής ικανότητας και την χειρότερη ξηρασία που έχει περάσει η χώρα 

για δεκαετίες. Η πιο πρόσφατη αρνητική εξέλιξη είναι η απότομη πτώση των 

ιδιωτικών επενδύσεων εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και των κρουσμάτων 

διαφθοράς.  

 

Σημαντικό στοιχείο δημοσιονομικής σταθερότητας θα αποτελέσει η αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Οι δύο εκ των τριών οίκων αξιολόγησης (Standard & Poor's και Fitch) 

έχουν ήδη υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Νοτ. Αφρικής σε αρνητικό 

επίπεδο ("junk status"), ενώ ο τρίτος οίκος αξιολόγησης Moody's την έχει κατατάξει 

μόλις μια βαθμίδα άνω της αξιολόγησης υψηλού επενδυτικού κινδύνου/junk status), 

αναμένοντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονομία. 

 

Οι εκπρόσωποι των διεθνών οίκων αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και 

κρατούν στάση αναμονής, έχοντας καταστήσει σαφές πως οποιαδήποτε απόκλιση από 

την ορθή πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης και συνετής διαχείρισης των 
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δημοσίων δαπανών θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα, εάν δεν 

υπάρξει ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και αν δεν περιορισθεί το 

χάσμα μεταξύ δημοσίων δαπανών και εσόδων. "Παρακολουθούνται στενά" οι 

εξελίξεις, υπό συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας δημοσιονομικής πολιτικής και 

σημαντικών τρεχουσών υποχρεώσεων των κρατικών επιχειρήσεων. 

 

Εν τούτοις είναι συνεχείς οι πιέσεις, για αύξηση των δημοσίων δαπανών, μέσω 

αύξησης των επιχορηγήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της υποστήριξης 

ζημιογόνων και προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων (εταιρεία ηλεκτρισμού-

ESKOM, εθνικός αερομεταφορέας-SAA, κρατική εταιρεία μεταφορών και 

υποδομών-TRANSNET), της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ξηρασίας, την 

απαλλοτρίωση και αναδιανομή γεωργικών εκτάσεων χωρίς αποζημίωση και την 

εκτέλεση βασικών έργων υποδομής . 

 

Η αποπομπή του πρώην πλέον Πρόεδρου κ. Jacob Zuma, λόγω φημολογούμενων 

σκανδάλων διαφθοράς, διασπάθισης και κακοδιαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών, και η ανάληψη  της Προεδρικής θέσης  από τον Αντιπρόεδρο κ. Cyril 

Ramaphosa, είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, και να καθησυχάσει τις χρηματιστηριακές 

αγορές και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης για τις εφαρμοζόμενες δημοσιονομικές 

προτεραιότητες. Ωστόσο οι κίνδυνοι δημοσιονομικού “εκτροχιασμού” είναι ορατοί, 

και η αβεβαιότητα, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής 

πειθαρχίας, συνεχίζει να υφίσταται. 

 

Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας διαφαίνεται αρκετά περίπλοκο, εύθραυστο και 

ασαφές, αφού πρέπει να ικανοποιηθούν αντικρουόμενες ανάγκες και ταυτόχρονα να 

αντιμετωπισθούν δυσοίωνες συγκυρίες: υποτονικός ρυθμός ανάπτυξης (και πιθανή 

ύφεση μεμονωμένων τομέων της οικονομίας), μειωμένες επενδύσεις στους 

παραγωγικούς τομείς, επιδείνωση του δημοσίου χρέους, σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή από την παρατεταμένη ξηρασία, ασθενής 

καταναλωτική ζήτηση, αυξήσεις των τιμολογίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, υψηλά 

ποσοστά ανεργίας που οδηγούν και σε αύξηση των κρουσμάτων εγκληματικότητας 

και παραβατικότητας, ασταθείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, εργασιακές 

κινητοποιήσεις (με ενδεχόμενο εκδήλωσης απεργιακών κινητοποιήσεων ειδικά στον 

τομέα εξόρυξης), υφιστάμενα προβλήματα διαφθοράς, αντίξοο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

 

1.4  Οικονομικές σχέσεις Νοτ. Αφρικής 
 

1.4.1  Νοτ. Αφρική - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 

Η Νοτ. Αφρική είναι μέλος του ΠΟΕ από τη δημιουργία του (1.1.1995) και μέλος της 

GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) από την 1η Ιανουαρίου 1948.  

 

1.4.2  Νοτ. Αφρική - Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

H Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Economic Partnership Agreement-ΕΡΑ) 

η οποία υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου του 2016, δίνει στην Νοτ. Αφρική ελεύθερη 

πρόσβαση στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών ( πλήρη πρόσβαση σε ποσοστό 96,2% 

των προϊόντων της και μερική σε ποσοστό 2,5%). Από πλευράς της η Νοτ. Αφρική 

δίνει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της σε ποσοστό 86,2% των κοινοτικών 

προϊόντων (ασύμμετρη απελευθέρωση). 
 



13 

 

H συμφωνία αυτή, λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων 

χωρών, με πρόβλεψη για σταδιακή και ασύμμετρη απελευθέρωση των εμπορικών 

συναλλαγών, προσφέροντας στις εξαγωγές προϊόντων από τη Νοτ. Αφρική άμεση 

πρόσβαση στις αγορές των κ-μ της Ε.Ε. χωρίς καθόλου δασμούς και ποσοστώσεις. 

 

Η αγορά της Νοτ. Αφρικής θα ανοίξει σταδιακά και εν μέρει στις εξαγωγές 

προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. (πλήρως για 74,1% και μερικώς για 12,1% των 

κοινοτικών προϊόντων), εξασφαλίζοντας στους διαφόρους κλάδους τα ενδιάμεσα 

προϊόντα που χρειάζονται για τη στήριξη της ανάπτυξής τους. Προβλέπει επίσης 

ορισμένα μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα, για αναδυόμενους, νεοφυείς και 

ευαίσθητους κλάδους ή για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας. Επιπλέον, η συμφωνία 

αυξάνει την ευελιξία των παραγωγών της Νοτ. Αφρικής, όσον αφορά στη σύνθεση 

προϊόντων με συστατικά από διάφορες άλλες χώρες, χωρίς να διακυβεύεται η 

ελεύθερη πρόσβασή τους στην κοινοτική αγορά. 

 

1.4.3  Συμμετοχή της Νοτ. Αφρικής σε περιφερειακές οικονομικές/τελωνειακές  

  Ενώσεις 

Σε περιφερειακό επίπεδο η Νοτ. Αφρική έχει ενεργή συμμετοχή στην Αναπτυξιακή 

Κοινότητα Νοτιοαφρικανικών Χωρών (Southern African Development Community-

SADC), με 15 χώρες-μέλη (Αγκόλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Λ.Δ. Κονγκό, Λεσότο, 

Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νοτ. 

Αφρική, Σεϋχέλλες, Σουαζιλάνδη, Τανζανία), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

περιφερειακής βιομηχανίας, στην αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών και 

στην απελευθέρωση του περιφερειακού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Επίσης, η Νοτ. Αφρική είναι μέλος της Τελωνειακής Ένωσης Νοτιοαφρικανικών 

Χωρών (Southern African Customs Union-SACU), με 5 χώρες-μέλη (Λεσότο, 

Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νοτ. Αφρική, Σουαζιλάνδη) που αποτελεί περιφερειακή 

τελωνειακή ένωση (απαλλαγή των προϊόντων από δασμούς και ποσοστώσεις). 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης των 3 Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων 

(COMESA-EAC-SADC) συμφωνήθηκε η δημιουργία ενιαίας Συμφωνίας Ελεύθερου 

Εμπορίου (FTA/Free Trade Agreement) και για τις 29  χώρες που απαρτίζουν τις εν 

λόγω 3 Κοινότητες. Στην Τριμερή Συνεργασία COMESA-EAC-SADC 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες χώρες: 

- COMESA/Common Market for Eastern and Southern Africa, με 21 κράτη-μέλη: 

Μπουρούντι, Κομόρος, Λ.Δ. Κονγκό, Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, 

Κένυα, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Ρουάντα, Σουδάν, 

Σουαζιλάνδη, Σεϋχέλλες, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Σομαλία, Τυνησία 

- EAC/East African Community, με 5 κράτη-μέλη: Μπουρούντι, Κένυα, Ρουάντα, 

Νότιο Σουδάν, Τανζανία 

- SADC-Southern African Development Community-SADC, με τα προαναφερθέντα 

15 κράτη-μέλη 

 

Η Νοτ. Αφρική συμμετέχει στην εμπορική προτιμησιακή συμφωνία AGOA (African 

Growth and Opportunity Act) μεταξύ ΗΠΑ και χωρών υποσαχάριας Αφρικής. Η εν 

λόγω συμφωνία δίνει σημαντικά αυξημένη πρόσβαση στην αγορά ΗΠΑ, καλύπτοντας 

περί τις 40 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ως προς το εμπόριο ανάμεσα σε Νοτ. 

Αφρική και ΗΠΑ σημειώνεται ότι αυτό αφορά σε σημαντικές νοτιοαφρικανικές 

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ιδίως οχήματα και 

ανταλλακτικά), ενώ η Νοτ. Αφρική θεωρείται παράδειγμα κόμβου εξαγωγών AGOA 

με ιδιαίτερη σημασία για τις γειτονικές χώρες.  
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Επισημαίνεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα AGOA για τη Νοτ. Αφρική 

(δεκαπενταετούς διάρκειας από το 2000) έληξε στις 30.9.2015, αλλά δόθηκε τελικά, 

εντός του 2016, 10ετής παράταση του προγράμματος, για αδασμολόγητη πρόσβαση 

στην αμερικανική αγορά των περισσότερων χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, 

συμπεριλαμβανομένης και της Νοτ. Αφρικής (ύστερα από συνεχείς πιεστικές 

διαπραγματεύσεις για μεγαλύτερο άνοιγμα της νοτιοαφρικανικής αγοράς σε 

αμερικανικά προϊόντα, όπως π.χ. πουλερικά). 

 

1.4.4  Συμμετοχή της Νοτ. Αφρικής σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών 
 

Μετά την πολυετή απομόνωση και αποκλεισμό της Νοτ. Αφρικής από τη διεθνή 

κοινότητα, κατά την περίοδο του απαρτχάιντ, από το 1994 και μετά, η χώρα 

συμμετέχει στο σύνολο των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ, του ΠΟΕ και άλλων παγκόσμιων οργανισμών (UNAMID, 

UNCTAD, UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, FAO, 

ILO, IMF, IMO, IMSO, OECD, WHO, WIPO, WMO, WCO, WFTU, IPU, ISO, 

ITSO, ITU, ITUC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 

MIGA, MONUSCO, NAM, NSG, IOC, IOM, κ.ά.). 

 

Σε διεθνές επίπεδο επισημαίνεται ιδιαιτέρως η συμμετοχή της χώρας στην ομάδα 

χωρών των αναδυομένων οικονομιών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος 

Αφρική). 
 
 

2  Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Νοτ. Αφρικής 
 

2.1  Διμερές Εμπόριο 

Παρατηρούμε πως μετά το 2014 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την Νοτ. 

Αφρική από ελλειμματικό γίνεται οριακά πλεονασματικό (με εξαίρεση το 2017). Εν 

τούτοις παρατηρείται απόκλιση στατιστικών στοιχείων μεταξύ που δίνει η Στατιστική 

Υπηρεσία της Νοτ. Αφρικής και της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με το διμερές εμπόριο 

αγαθών. 

 
 

2.1.1   Εμπόριο Αγαθών 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι 

διμερείς εμπορικές ροές της περιόδου 2010-2017, παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά 

επίπεδα συναλλαγών. Η συνολική αξία των εξαγωγών από Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 

€ 64,49 εκατ. το 2017, από € 52,92 εκατ. το 2016 (η καλύτερη επίδοση της 

τελευταίας δεκαετίας), σημειώνοντας ετήσια ποσοστιαία αύξηση 22%. Αντίστοιχα, η 

συνολική αξία των εισαγωγών από Νοτ. Αφρική διαμορφώθηκε σε € 65,10 εκατ. το 

2017, από € 46,93 εκατ. το 201, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 38%. Το διμερές 

εμπορικό ισοζύγιο, το 2017, κατέγραψε έλλειμμα ύψους € 0,6 εκατ., ενώ ο όγκος του 

διμερούς εμπορίου αυξήθηκε το 2017, και ανήλθε σε € 129,59 εκατ., έναντι € 99,85 

εκατ. το 2016 (αύξηση 29%). 
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Πίνακας εισαγωγών/εξαγωγών (αξία σε εκατ. €) 

 Έτη 
Ελληνικές εξαγωγές 

στην Νοτ. Αφρική 

Ελληνικές εισαγωγές 

από τη Νοτ. Αφρική 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο  

Όγκος 

Εμπορίου   

2017 64,49 65,10 -0,61 129,59 

2016 52,92 46,93 5,99 99,85 

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

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

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

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

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

2010 29,33 76,80 -47,47 106,13 
  Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κυριότερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα στη 

Νότιο Αφρική, σε κατάταξη αξίας άνω του € 1 εκατ. ήταν: 

              2017       2016 
-Φάρμακα       (€12,6 εκατ.) (€ 12,5 εκατ.) 

-Σύρματα και Καλώδια     (€   6,4 εκατ.) (€   4,7 εκατ.) 

-Ηλεκτρικές συσκευές τηλεφωνίας / τηλεγραφίας  (€   4,7 εκατ.) (€   3,4 εκατ.)  

-Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες   (€   3,9 εκατ.) (€   3,0 εκατ.)  

-Μέρη εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερ. καύσης  (€   2,7 εκατ.)  (€   2,3 εκατ.)   

-Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο    (€   2,7 εκατ.) (€   1,9 εκατ.)   

-Ηλεκτρικοί συσσωρευτές     (€   2,5 εκατ.)  (€   1,7 εκατ.)   

-Λοιπά προϊόντα      (€   2,2 εκατ.) (€   1,7 εκατ.) 

 -Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης   (€   1,3 εκατ.) (€   1,5 εκατ.)   

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

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

-Τεχνουργήματα από αργίλιο     (€   0,9 εκατ.) (€   1,0 εκατ.)  

 

Αντίστοιχα τα κυριότερα εισαγώγιμα προϊόντα από τη Νότιο Αφρική, σε κατάταξη 

αξίας περί του € 1 εκατ. ήταν: 

          2017       2016 
-Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα          (€ 17 εκατ.) (€ 14,9 εκατ.) 

-Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο          (€ 8,7 εκατ.) (€   1,9 εκατ.)  

-Μαλάκια, κατάλληλα για διατροφή         (€ 7,3 εκατ.)  (€   3,5 εκατ.) 

-Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά          (€ 4,5 εκατ.) (€   3,9 εκατ.) 

-Ζάχαρη                   (€ 4,3 εκατ.)   - 

-Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής    (€ 3,8 εκατ.)  (€   1,3 εκατ.) 

-Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξ. χάλυβα      (€ 3,3 εκατ.) (€   3,0 εκατ.) 

-Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών (€ 3,0 εκατ.) (€   1,3 εκατ.) 

-Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών         (€ 1,0 εκατ.) (€   1,1 εκατ.) 

-Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά          (€ 0,9 εκατ.) (€   1,1 εκατ.) 

-Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό         (€ 0,7 εκατ.) (€   3,4 εκατ.) 

-Πολυμερή του αιθυλενίου           (€  0,2 εκατ.) (€   1,3 εκατ.) 
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2.1.2   Εμπόριο υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα, προς εμάς, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο 

αριθμός των τουριστικών αφίξεων, έχει ως εξής: 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Αφίξεις Νοτιοαφρικάνων τουριστών 

στην Ελλάδα 
21.981 19.686 17.644 24.680 26.055 

Αφίξεις Ελλήνων τουριστών στη 

Νοτ. Αφρική 
5.822 6.157 6.380 5.695 5.607 

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή,  Σημείωση: Τα ετήσια στοιχεία για τα έτη 2016 και 2017 

δεν έχουν ανακοινωθεί. 

 

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός ομογενών που ζουν μόνιμα 

στη Νοτ. Αφρική (40.000-45.000), επισκέπτεται σε τακτική βάση την Ελλάδα, 

κάνοντας χρήση ελληνικού διαβατηρίου, οπότε δεν καταγράφονται ως 

Νοτιοαφρικάνοι. Επίσης παρά το γεγονός ότι, συγκριτικά με άλλες μακρινές χώρες, ο 

αριθμός των νοτιοαφρικάνων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι σχετικά 

χαμηλός, εντούτοις η πλειονότητά τους ανήκει στην ανώτερη και ανώτατη 

εισοδηματική τάξη, ενώ η κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη που πραγματοποιούν 

ανέρχεται σε  περίπου €1.250, η οποία, σε σχέση με τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη 

που πραγματοποιούν τουρίστες από άλλες χώρες (περίπου € 520), είναι πολλαπλάσια. 

 

2.2  Άμεσες επενδύσεις 

Ως γενική εικόνα συνάγεται ότι οι εκατέρωθεν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) 

κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

 

Από θεσμικής πλευράς υφίσταται Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  

Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Νοτ. Αφρικής, η οποία προβλέπει ότι τα κέρδη 

επιχείρησης με μόνιμη εγκατάσταση στη Νοτ. Αφρική φορολογούνται επιτοπίως, 

μόνο ως προς το τμήμα αυτών που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση. 

 

Υφίσταται επίσης και Συμφωνία Αμοιβαίας Προστασίας και Προώθησης των 

Επενδύσεων. Το 2011 η Νοτ. Αφρική ανακοίνωσε ότι όλες οι ΔΕΣ/Διμερείς 

Επενδυτικές Συμφωνίες (BITs) της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό καθεστώς 

αναθεώρησης και οι υφιστάμενες δεν θα ανανεωθούν στη λήξη τους. Ωστόσο η 

σχετική διμερής Συμφωνία, η οποία ωστόσο βάσει σχετικών προβλέψεων και 

διατάξεών της, ανανεώθηκε αυτόματα και θα ισχύει έως τον Σεπτ. 2021 (με επιπλέον 

δεκαετή προστασία των ελληνικών επενδύσεων, έως τον Σεπτ. του 2031, σε 

περίπτωση υλοποίησής τους, πριν την λήξη της Συμφωνίας).  

 

2.2.1  Επενδύσεις της Ελλάδας στη Νοτ. Αφρική 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθετε, ως τις 31.12.2012, ο αρμόδιος φορέας 

Enterprise Greece, τα επενδυμένα κεφάλαια ελληνικών συμφερόντων στη Νοτ. 

Αφρική ανέρχονταν, αθροιστικά, σε 27 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις στους τομείς: 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παίγνια και υπηρεσίες, παραγωγή πλαστικών, 

οινοποιία, παραγωγή παγωτού, παραγωγή εμπορικών συσκευών ψύξης, παραγωγή 

προϊόντων αλουμινίου, ναυτιλιακές υπηρεσίες, και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. 

 

Η Νοτ. Αφρική δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό ελληνικών επενδυτικών 

κεφαλαίων, ούτε αγορά-στόχο των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων. Όποιες δε 
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επενδύσεις έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί είναι μικρού ύψους, ενώ τα τελευταία 

έτη παρατηρείται στασιμότητα/αποεπένδυση των ελληνικής προέλευσης 

επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα. 

 

Η πλέον πρόσφατη και σημαντικότερη ίσως ενεργή επενδυτική δραστηριότητα είναι 

η εν εξελίξει σταδιακή υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, ύψους $110 εκατ., στον 

ναυτιλιακό τομέα & υπηρεσίες, της "Aegean Marine Petroleum" και της Hellenic 

Environmental Centre-HEC, στον λιμένα Port Elizabeth (Algoa Bay). 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα, προς εμάς, στοιχεία και την ενημέρωση που είχαμε, από 

την αρμόδια Δ/νση Προσέλκυσης Επενδύσεων του Οργανισμού “Enterprise Greece”, 

ότι συνολικά 19 πολίτες Νοτ. Αφρικής (12 επενδυτές και 7 μέλη οικογενείας τους), 

για την περίοδο 2014-2017, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Golden Visa”. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται περισσότερα στοιχεία, ανά έτος και ανά κατηγορία, 

που αφορούν στη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους της Νοτ. Αφρικής:  

Νοτ. Αφρική - Πρόγραμμα “Golden Visa”  

Κατηγορία / Υπηκοότητα 2014 2015 2016 2017 Σύνολο 

Χορήγηση-Άδεια Διαμονής 

Μόνιμου Επενδυτή (Ν. 4251/14) 1 2 3 6 12 

Χορήγηση-Μέλη Οικογενείας 

Μονίμων Επενδυτών-Σύζυγος 

(Ν. 4251/14) 
 

1 1 2 4 

Χορήγηση-Μέλη Οικογενείας 

Μονίμων Επενδυτών-Τέκνα έως 

21 ετών (Ν. 4251/14) 
 

1 1 1 3 

Σύνολο: 1 4 5 9 19 
       Πηγή: Οργανισμός “Enterprise Greece” 

 

 

2.3  Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας - Νοτ. Αφρικής 
Το (οικονομικού περιεχομένου) διμερές θεσμικό πλαίσιο Ελλάδος - Ν. Αφρικής έχει 

ως εξής:  

- Αμοιβαία Αναγνώριση Ανωνύμων Εταιριών (υπεγράφη 4.8.1888)  

- Συμφωνία περί Ίσης Μεταχείρισης Πλοίων (υπεγράφη 27.1.1953)  

- Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (υπεγράφη 12.11.1998, με κύρωση Ν. 

2797/2000 ΦΕΚ 37/Α/2000), σε ισχύ από 23.5.2001 (ΦΕΚ 130/Α/26.6.2001)  

- Συμφωνία Αμοιβαίας Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων (υπεγράφη 

19.11.1998, με κύρωση Ν. 2761/1999 ΦΕΚ 259/Α/1999), σε ισχύ από 5.9.2001 

(ΦΕΚ 205/Α/17.9.2001) – λόγω καταγγελίας της (20.8.2013) από πλευράς, Νοτ. 

Αφρικής, αναμένεται να λήξει στις 5.9.2021  

- Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας και Συναφών Ναυτιλιακών Θεμάτων (υπεγράφη 

26.02.1998, με κύρωση Ν.2704/1999-ΦΕΚ73Α/8.4.99), σε ισχύ από 13.7.2001 

(ΦΕΚ186Α/16.8.01)  

- Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (υπεγράφη στις 

19.11.1998, με κύρωση Ν.3085/2002-ΦΕΚ 319/Α/2002), σε ισχύ από 19.02.2003 

(ΦΕΚ 64/Α/18.3.03)  

- Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (υπεγράφη 10.2006)  

- Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (υπεγράφη 19.11.1998, με κύρωση Ν. 

12791/2000 ΦΕΚ 25/Α/2000), σε ισχύ από 22.9.2011  

- Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας - Νοτίου Αφρικής (υπεγράφη 

11.2012)  
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Η οικονομική/εμπορική συνεργασία με τη Νοτ. Αφρική διέπεται πλέον από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής 

Σχέσης-ΣΟΕΣ (EPA Agreement) που συνήφθη ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις χώρες-μέλη 

της ομάδας SACU (South African Customs Union: Λεσότο, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, 

Νοτ. Αφρική, Σουαζιλάνδη), τον Οκτώβριο του 2016. 

 

2.4  Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας έτους 2017 
Το Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ, με παράλληλη αρμοδιότητα, εκτός της Νοτ. 

Αφρικής και για πέντε άλλες όμορες χώρες (Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, 

Λεσότο και Σουαζιλάνδη), αντιμετωπίζει διαχρονικά κρίσιμο πρόβλημα ομαλής 

λειτουργίας, λόγω υποστελέχωσής του (ως μονομελές Γραφείο), γεγονός που από 

μόνο του θέτει σημαντικούς περιορισμούς, μη επιτρέποντας τη διαμόρφωση 

προγραμματισμού για σειρά επιπλέον ενεργειών προς επίτευξη στόχων και σχετικών 

δράσεων, μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. 

 

Το Γραφείο μας, κατά το 2017, υπήρξε αποδέκτης συνολικά 149 αιτημάτων (79 

αιτήματα το α' εξάμηνο και 70 αιτήματα το β' εξάμηνο του έτους), ελληνικών 

επιχειρήσεων και φορέων, για εξαγωγές και γενικότερη πληροφόρηση για την αγορά 

της Νοτ. Αφρικής, δημοσιοποίηση Διεθνών Εκθέσεων, Συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.α. 

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης ήταν 4,3 ημέρες (λόγω και μονομελούς στελέχωσης, 

χωρίς επιτόπιο προσωπικό), διαφορετικά ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 

2,8 ημέρες. 

 

Από πλευράς μας υπήρξε τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ (agora.mfa.gr) με: α) πληροφόρηση για την τρέχουσα οικονομική 

και επιχειρηματική κατάσταση στη Νοτ. Αφρική, για τομείς της νοτιοαφρικάνικης 

οικονομίας, για κλάδους και προϊόντα και λοιπή πληροφόρηση, β)ανανέωση 

σταθερών αρχείων πληροφόρησης (Ετήσια Έκθεση, Οδηγός Επιχειρείν κ.λ.π.). 

 

Ενημέρωση σε τακτική βάση των αρμοδίων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και 

άλλων αρμόδιων Υπουργείων, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων και φορέων στην Ελλάδα, 

σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στην εγχώρια 

αγορά. 

 

Συμμετοχή σε συναντήσεις για επίκαιρα θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος χωρών 

της Ε.Ε και τακτική συμμετοχή στις συναντήσεις ομολόγων Συμβούλων ΟΕΥ 

(οικονομικά/εμπορικά θέματα) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Νοτ. Αφρική. 

 

Το Γραφείο υπήρξε αρωγός σε όσες ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς συμμετείχαν 

σε επιχειρηματικές δράσεις και Εκθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες 

αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ και ενημέρωσαν το Γραφείο 

μας. 

 

Συνεργασία με ομογενείς επιχειρηματίες, την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων 

και Σωματείων Νοτ. Αφρικής, φορέα HIP (Hellenic - Italian - Portuguese Alliance), 

Πανελλήνιο Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Αφρικής. 
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Πέρα των ανωτέρω δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκαν και οι δύο παρακάτω 

εξειδικευμένες δράσεις: 

 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του, χρηματοδοτούμενου από κοινοτικούς πόρους, 

προγράμματος "Hello Kiwi", τριετούς διάρκειας (2016-2018), για την προώθηση του 

ακτινιδίου σε επιλεγμένες αγορές-στόχους τρίτων χωρών (Ουκρανία, Λευκορωσία, 

Ηνωμ. Αραβ. Εμιράτα και Νοτ. Αφρική), πραγματοποιήθηκε, από 7 έως 10 Μαΐου 

2017, επιχειρηματική αποστολή και εκδήλωση, με συμμετοχή εκπροσώπων έξι 

Συνεταιρισμών. Η εκδήλωση είχε τρία σκέλη και περιελάμβανε: 

α) συμμετοχή, με εμπορικό περίπτερο, στη Διεθνή Έκθεση "Food & Hospitality 

South Africa 2017" (στην πόλη Midrand, στα περίχωρα του Γιοχάνεσμπουργκ, 7-9 

Μαΐου) 

β) παράλληλη εκδήλωση προβολής του ακτινιδίου και οργάνωση Β2Β συναντήσεων 

με επιλεγμένους προσκεκλημένους εταιρειών εισαγωγής και διανομείς φρέσκων 

φρούτων της Νοτ. Αφρικής (Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Μαΐου) 

γ) επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Φρούτων και Λαχανικών του 

Γιοχάνεσμπουργκ, που είναι και η μεγαλύτερη της χώρας (10 Μαΐου). 

 

2. Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουίκ, στο Γιοχάνεσμπουργκ (1 

Νοεμβρίου 2017), ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, και συμμετοχή σε 

επιχειρηματικό Forum, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών-ΣΕΒ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γιοχάνεσμπουργκ 

(Johannesburg Chamber of Commerce and Industry-JCCI). 

 

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν στελέχη του ΣΕΒ καθώς και 

επιχειρηματίες, εκπροσωπώντας αντίστοιχο αριθμό εταιρειών-μελών του ΣΕΒ: 

HALCOR S.A.(VIOHALCO GROUP), UNI-PHARMA S.A., AENAOS ENERGY 

SYSTEMS, METKA(MYTILINEOS GROUP), HELLENIC CABLES 

S.A.(VIOHALCO GROUP), ELVIAL S.A., PHARMEX S.A. -JOTIS S.A., 

STEELET S.A. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται εξαγωγικά σε ένα ευρύ 

φάσμα εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ηλιακά συστήματα 

και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα 

διατροφής και πολυβιταμίνες, προϊόντα αλουμινίου (κουφώματα, έτοιμες 

κατασκευές), δομικά υλικά, καλώδια, προϊόντα χαλκού, προϊόντα κατασκευαστικού 

τομέα. Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής στη Νοτ. Αφρική, αποτέλεσε 

υλοποίηση σχετικής πρότασης που είχε υποβληθεί, από πλευράς ΣΕΒ, κατά τη 

διάρκεια προηγηθείσας επίσκεψης του κ. Υφυπουργού στη χώρα (3 Μαρτίου 2017).  

 

Μετά το πέρας του επιχειρηματικού Forum, στους ίδιους χώρους, 

πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και 

νοτιοαφρικάνων επιχειρηματιών. Το Γραφείο μας είχε μεριμνήσει για την πρόσκληση 

και διευθέτηση συναντήσεων με αξιόλογο αριθμό νοτιοαφρικάνων και ομογενών 

επιχειρηματιών, οι οποίοι επιχειρούν σε αντίστοιχους τομείς εμπορικής 

δραστηριότητας. 

 

Στη συνέχεια, μετά τη ολοκλήρωση των επιχειρηματικών συναντήσεων στο 

Επιμελητήριο Γιοχάνεσμπουργκ, ακολούθησε επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στις 

εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Μαύρης Επιχειρηματικότητας (Black Business 

Council-BBC), του οποίου τα μέλη δραστηριοποιούνται σε πολλούς και 

διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, όπως: κατασκευές, μεταφορές, εξορυκτικές 

δραστηριότητες, νομικές υπηρεσίες, αγροτικός τομέας, κ.ά. Από πλευράς BBC 
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εκφράσθηκε η επιθυμία για περαιτέρω προώθηση των διμερών επαφών και 

ανταλλαγών, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ φορέων (ΣΕΒ και BBC). 

 

3  Συμπεράσματα - προτάσεις 

Παρά τις όποιες αρνητικές συγκυρίες (οικονομικές και πολιτικές) η σπουδαιότητα της 

Νοτ. Αφρικής είναι προφανής, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι είναι η μόνη αφρικανική 

χώρα-μέλος της Ομάδας G-20 και μέλος των αναδυομένων αγορών των χωρών 

BRICS. Η Νοτ. Αφρική είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ενταγμένη στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας, ως σημαντική αναδυόμενη οικονομία της αφρικανικής 

ηπείρου, πόλος έλξης επενδύσεων σε επίπεδο ηπείρου, δίνοντας ευκαιρίες τόσο στο 

εσωτερικό της χώρας όσο και έναντι όμορων αφρικανικών χωρών, ως χώρα-πύλη 

εισόδου με δυνατότητα πρόσβασης σε μια δυνητική αγορά περίπου 1 δισ. κατοίκων.  

 

3.1  Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Η δυνατότητα ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ' 

όψιν τα εισοδηματικά κριτήρια, το μέγεθος της αγοράς, το διαθέσιμο εισόδημα και τις 

επικρατούσες καταναλωτικές συνήθειες και πρακτικές. 

 

Η προοπτική ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων, δυσχεραίνεται, μεταξύ 

άλλων, και από την εφαρμογή διαδικασιών και διοικητικών ρυθμίσεων, από πλευράς 

Νοτ. Αφρικής, που εμποδίζουν τη διαμόρφωση ίσων κανόνων ανταγωνισμού: 

 

Μη δασμολογικά εμπόδια: Καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτημάτων αδειών 

εισαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών: από νοτιοαφρικανικής πλευράς 

απαιτείται η σύναψη διμερούς φυτο-υγειονομικού πρωτοκόλλου με το Υπουργείο 

Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας-DAFF, για κάθε προϊόν ξεχωριστά (φρέσκο 

φρούτο ή λαχανικό). Επί του παρόντος, από ελληνικής πλευράς, υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής στη Νοτ. Αφρική μόνο ακτινιδίων (kiwi fruit). Βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα (αρχική υποβολή 22.07.2016 και επανυποβολή 09.02.2017), αντίστοιχα 

αιτήματα για κεράσια (cherries), επιτραπέζια σταφύλια (table grapes) και δαμάσκηνα 

(plums). 

 

Μη αναγνώριση των μέτρων καταπολέμησης ζωικών νόσων που λαμβάνουν τα κ-μ 

της Ε.Ε., ιδίως των περιοριστικών μέτρων ανά γεωγραφικές περιφέρειες(π.χ. “γρίπη” 

των πτηνών, “πανώλη” των χοίρων). Ουσιαστικά οι εξαγωγές των κ-μ της Ε.Ε. δεν 

είναι εφικτές έως ότου το σύνολο των εδαφών του κάθε κ-μ κηρυχθεί ελεύθερο νόσου 

(μη αναγνώριση εσωτερικών περιοριστικών μέτρων). 

 

Διαδικασίες anti-dumping: Εισαγωγές πουλερικών (κοτόπουλων): Η Νοτ. Αφρική 

έχει επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς, ύψους 35,3%, ως προσωρινά μέτρα 

προστασίας (provisional safeguard duties) σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων 

πουλερικών, τα οποία προέρχονται από κ-μ της Ε.Ε.  

 

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο: Έγκριση Αρχής (Letter of Authority) για ηλεκτρικές 

συσκευές. Το 2014 η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή NRCS/National Regulator for 

Compulsory Specifications της Νοτ. Αφρικής εξέδωσε υποχρεωτικές προδιαγραφές 

ενεργειακής απόδοσης και σήμανσης των εισαγόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών. Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς οργανισμούς 

τυποποίησης, όπως ISO, IEC και EN, θα γίνονται δεκτά μόνο εφ’ όσον 

αποδεικνύεται, με έκθεση διαπιστευμένου οργανισμού αξιολόγησης, ότι είναι τεχνικά 

ισοδύναμα με τα εθνικά πρότυπα Νοτ. Αφρικής, ενώ η έκδοση σχετικής άδειας 

εισαγωγής απαιτεί χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών. 
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3.2   Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

 

Προστασία Ξένων Επενδύσεων: Μονομερής καταγγελία, από πλευράς Νοτ. 

Αφρικής, των Διμερών Συμφωνιών Προστασίας Επενδύσεων-ΔΣΠΕ (Bilateral 

Investment Treaties-BITs) με όλα τα κ-μ της Ε.Ε. και μη ανανέωσή τους. Στον νέο 

Νόμο περί Προστασίας Επενδύσεων, περιλαμβάνονται ποικίλες διατάξεις σχετικά με 

το δικαίωμα εθνικών ρυθμίσεων, βάσει δημοσίου συμφέροντος, κατά παρέκκλιση της 

αρχής της εθνικής μεταχείρισης. Η προστασία από απαλλοτρίωση παραπέμπεται σε 

ξεχωριστή ειδική νομοθεσία, ενώ η διαιτησία περιορίζεται στη διακρατική επίλυση 

των διαφορών. 

 

Εκκρεμεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) ανάμεσα στον Οργανισμό 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ) 

και στον αντίστοιχο φορέα InvestSA της Νοτ. Αφρικής, για μελλοντική αμοιβαία 

συνεργασία στην προσέλκυση και υποστήριξη των επενδύσεων. 

 

3.3   Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

Εκτιμούμε ότι ένα πρώτο βήμα για την είσοδο στην εγχώρια αγορά θα ήταν η 

επίσκεψη ελλήνων επιχειρηματιών και οι επαφές τους με αντίστοιχους εγχώριους 

επιχειρηματίες για διερεύνηση προοπτικών εμπορικής συνεργασίας. Η συμμετοχή ως 

εκθετών ή ως εμπορικών επισκεπτών, σε εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις, 

δημιουργεί το κατάλληλο "έδαφος" για γνωριμίες και ανάπτυξη συμπράξεων. 

 

Σε πολλές δε από αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν και  επιχειρήσεις που εδρεύουν 

σε γειτονικές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν και το γεγονός ότι 

πολλά προϊόντα (βιομηχανικά, καταναλωτικά, κ.ά.) εισάγονται στην νοτιοαφρικάνικη 

αγορά, με προοπτική, μέσω διαύλων και δικτύων διανομής, να προωθηθούν σε 

γειτονικές/όμορες χώρες. 

 

Σε επίπεδο φορέων (Συνδέσμων, Ενώσεων, Επιμελητηρίων, κλπ) επιδίωξη για 

σύναψη μνημονίων συνεργασίας, με σημαντικούς εδώ κλαδικούς φορείς της Νοτ. 

Αφρικής, μέσω των οποίων μπορεί να προωθηθούν αποτελεσματικότερα και 

ασφαλέστερα οι διμερείς εμπορικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. 

 

3.4   Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας με τη Νοτ. Αφρική 

(2012), κρίνεται σημαντική η δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για τη 

σύγκληση, της 1ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής μεταξύ των δύο χωρών. 

 

Η παντελής απουσία διμερούς Εμπορικού Επιμελητήριου (Chamber of Commerce) ή 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου (Business Council), μεταξύ των δύο χωρών, δρα 

ανασταλτικά στις όποιες προσπάθειες περαιτέρω προώθησης των διμερών 

οικονομικών, επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων και επαφών. Η πολυπληθής 

ομογενειακή επιχειρηματική κοινότητα του Γιοχάνεσμπουργκ, δύναται να συμβάλει 

στο όλο εγχείρημα, διαθέτοντας και πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Επίσης η περαιτέρω διμερής συνεργασία στον τουριστικό τομέα, με την ανταλλαγή 

της απαραίτητης τεχνογνωσίας, και έμφαση στη διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος ανά περιοχές και θεματολογία αποτελεί τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, 

στον οποίο μπορούν παράλληλα να προωθηθούν και θέματα εκπαιδευτικής και 

πολιτιστικής συνεργασίας. 



22 

 

4  Παράρτημα 
 

4.1  Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 

Παρατηρείται απόκλιση στατιστικών στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νοτ. 

Αφρικής και της ΕΛΣΤΑΤ, αναφορικά με το διμερές εμπόριο αγαθών. 

Πίνακας εισαγωγών/εξαγωγών (αξία σε εκατ. €) 

 Έτη 
Ελληνικές εξαγωγές 

στη Νοτ. Αφρική 

Ελληνικές εισαγωγές  

από τη Νοτ. Αφρική 

2017 64,49 65,10 

2016 52,92 46,93 

2015 49,18 43,18 

2014 44,01 39,61 

2013 40,06 57,48 

2012 36,78 46,07 

2011 30,89 53,56 

2010 29,33 76,80 

       Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή  Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

Διμερείς εμπορικές συναλλαγές (αξία σε €) 

 
Έτη 

Ελληνικές 
εξαγωγές στην 

Νοτ. Αφρική 
 

Ελληνικές 
εισαγωγές από τη 

Νοτ. Αφρική 
 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

Όγκος 
Διμερούς 
Εμπορίου 

2017 79.627.088,1 54.601.458,8 25.025.629,3 134.228.546,9 

2016 49.706.390,9 56.052.539,8 -6.346.149,0 105.758.930,7 

2015 50.207.469,4 44.702.036,5 5.505.432,9 94.909.506,0 

2014 39.673.439,4 35.119.203,5 4.554.236,0 74.792.642,9 

2013 37.196.139,2 27.891.865,0 9.304.274,2 65.088.004,2 

2012 28.495.381,0 41.228.895,6 -12.733.514,7 69.724.276,6 

2011 28.881.002,0 58.981.614,8 -30.100.612,8 87.862.616,7 

2010 22.581.836,6 56.619.649,7 -34.037.813,1 79.201.486,3 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής      Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

Διμερείς εμπορικές συναλλαγές (αξία σε ραντ) 

 
Έτη 

Ελληνικές 
εξαγωγές στην 
Νοτ. Αφρική 

 

Ελληνικές 
εισαγωγές από τη 

Νοτ. Αφρική 
 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

Όγκος 
Διμερούς 
Εμπορίου 

2017 1.202.369.030 824.482.028 377.887.002 2.026.851.058 

2016 810.214.171 913.656.399 -103.442.228 1.723.870.570 

2015 707.925.319 630.298.715 77.626.604 1.338.224.034 

2014 571.297.528 505.716.530 65.580.998 1.077.014.058 

2013 476.110.582 357.015.872 119.094.710 833.126.454 

2012 299.201.500 432.903.404 -133.701.904 732.104.904 

2011 291.698.120 595.714.309 -304.016.189 887.412.429 

2010 219.043.815 549.210.602 -330.166.787 768.254.417 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής             Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ 

  

    

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2017 

  
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

8704' 

Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος 

οδήγησης 17.000.604 1.704.067 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 8.747.681 5.056.590 

0307' 

Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό 

τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 

αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων 

και των μαλακίων. Αλεύρια, σ 7.334.482 1.038.945 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 4.509.279 4.767.602 

1701' 

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 

στερεή κατάσταση 4.332.400 9.020.000 

8903' 

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και 

μονόξυλα (κανώ) 3.816.061 122.800 

7219' 

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που 

έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση 3.351.567 1.995.646 

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 3.038.089 3.035.022 

4104' 

Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, 

παρασκευασμένα (εκτός από δέρματα κατεργασμένα με λάδι, δέρματα 

βερνικωμένα λουστρίνια, επιστρωμένα και δέρματα επιμεταλλωμένα) 1.034.542 348.749 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 969.793 1.012.862 

3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 

παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα 

φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα 

παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 870.777 28.917 

3002' 

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 

διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα 

ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικών τεχνολογικών 

διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, 815.871 2.260 

0802' 

Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους 

(εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια 

ανακαρδιοειδών) 748.194 43.169 

3808' 

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 

βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια 

προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή 

ως παρασκευάσματα ή με μορφ 745.858 88.810 

7404' 

Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 

[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 

απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα 
728.070 139.312 
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(σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

7602' 

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που 

προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν 

ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες 

ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 651.798 383.867 

8422' 

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 

φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την πωμάτιση 

και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση 

ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 628.545 3.632 

9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι 

ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη 

θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη 

διευκόλυνση της ακο 533.430 275 

  Σύνολο: 65.107.618 32.183.630 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή        Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 

  
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται 

από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 

προφυλακτικούς σκοπούς 12.624.930 125.792 

8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, 

μονωμένα (έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) 

και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια 

από οπτικέ 6.444.364 1.240.027 

8517' 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου 

συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές 

χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 

φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 4.737.823 25.522 

3926' 

Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, 

π.δ.κ.α. 3.945.576 265.298 

8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους 

κινητήρες εσωτερικής καύσ 2.740.745 131.027 

7606' 

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα 

ελάσματα και ταινίες) 2.735.387 876.086 

8507' 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν 

τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους 2.564.560 914.188 

99SS' Λοιπά προίόντα 2.299.041 237.184 

3920' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, 

μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, 

χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα 1.330.247 566.829 

9028' 

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των 

μετρητών αυτών 1.242.808 20.266 

3208' 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα 

φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα 

μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες 1.160.045 267.756 

7607' 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, 

χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 

mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 

χριστουγεννιάτικο δ 1.142.930 431.067 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 920.205 127.482 

3105' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 

φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής 

προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, 

φυτικά, ορυκ 737.180 1.440.000 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα 720.423 155.074 

0810' 

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι 

καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, 

χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, 
701.255 565.012 
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καρποί παπάγιας, εσ 

2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα 

διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 675.621 214.884 

7324' 

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, 

ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα 654.355 69.060 

7610' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, 

πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, 

παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, 

κιγκλιδώματα), από αργίλιο 652.652 120.716 

4811' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, 

επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα, 

σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 628.959 173.068 

2009' 

Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 

λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 627.363 551.270 

3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 

παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα 

φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά 616.765 60.680 

6802' 

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, 

επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για 

μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. 

Κόκκοι, 602.030 1.264.433 

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 598.432 925.074 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 567.791 93.115 

1509' 

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση 

μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, 

έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 482.617 107.265 

3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, 

από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες 

αποχωρητηρίου και τα καθίσματα 473.678 107.325 

  Σύνολο: 64.495.948 16.417.629 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή           Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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Πίνακας 3: Εξαγωγές Αγαθών Νοτ. Αφρικής 

 

α/α Εξαγωγές προϊόντων από Νοτ. Αφρική Αξία σε $ 
2017/2016 
Μεταβολή 

τοις % 

1 Πλατίνα (ακατέργαστη) $6,6 δισ. +9,1% 

2 Κάρβουνο $5,74 δισ. +48,7% 

3 Οχήματα $5,66 δισ. +7,3% 

4 Χρυσός (ακατέργαστος) $4,98 δισ. +44,9% 

5 Σιδηρομεταλλεύματα $4,8 δισ. +33,6% 

6 Σιδηροκράμματα $3,7 δισ. +6,6% 

7 Φορτηγά $3 δισ. +7,4% 

8 Μαγγάνιο $2,5 δισ. +80,4% 

9 Επεξεργασμένα ορυκτέλαια $2,4 δισ. +17,5% 

10 Χρώμιο $2 δισ. +60,7% 

11 Διαμάντια (ακατέργαστα) $1,9 δισ. -3,9% 

12 Συσκευές φυγοκέντρησης $1,6 δισ. -3,3% 

13 Φρέσκα εσπεριδοειδή $1,4 δισ. +20,1% 

14 Αργό πετρέλαιο $1,3 δισ. +942,4% 

15 Αλουμίνα $1 δισ. +30,3% 

16 Χαρτοπολτός $778,4 εκατ. +6,7% 

17 Προϊόντα έλασης $751,5 εκατ. +20,9% 

18 Οίνοι $716,9 εκατ. +8,4% 

19 Ανταλλακτικά/εξαρτήματα οχημάτων $675,4 εκατ. +13% 

20 Ηλεκτρική ενέργεια $645,1 εκατ. -7,2% 

21 Επιτραπέζια σταφύλια $640,4 εκατ. +19,6% 

22 Τιτάνιο $638,6 εκατ. +71,7% 

23 Φρέσκα μήλα & αχλάδια $573,7 εκατ. +4,5% 

24 Αραβόσιτος $473,1 εκατ. +41,6% 

25 Σκραπ μεταλλεύματα $463,6 εκατ. +18,6% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής  Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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Πίνακας 4: Εισαγωγές Αγαθών Νοτ. Αφρικής 

α/α Εισαγωγές προϊόντων στη Νοτ. Αφρική Αξία σε $ 
2017/2016 
Μεταβολή 
τοις % 

1 Αργό πετρέλαιο $6,4 δισ. -1.8% 

2 Επεξεργασμένα πετρελαιοειδή $4,4 δισ. +73.9% 

3 Οχήματα $4 δισ. +18.9% 

4 Τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) $3,1 δισ. +5.4% 

5 Φαρμακευτικά παρασκευάσματα $1,7 δισ. +20.5% 

6 Η/Υ $1,6 δισ. +7.8% 

7 Ανταλλακτικά/εξαρτήματα οχημάτων $1,4 δισ. +6.5% 

8 Φορτηγά $786,1 εκατ. +63% 

9 Αεροσκάφη $713,2 εκατ. -18.3% 

10 Μηχανήματα οδοποιίας και σκαπτικά $711,5 εκατ. +67.4% 

11 Εκτυπωτικά μηχανήματα $673 εκατ. +7.2% 

12 Ελαστικά $617,1 εκατ. +9.9% 

13 Αιθέρια έλαια $571,3 εκατ. +25.3% 

14 Ιατρικός/νοσοκομειακός εξοπλισμός & μηχανήματα $565,9 εκατ. +5.5% 

15 Εξαρτήματα μηχανημάτων $564,7 εκατ. +15.2% 

16 Διαμάντια $515,1 εκατ. -0.2% 

17 Ρύζι $513,3 εκατ. +22.4% 

18 Αλουμίνιο $511,2 εκατ. +42.9% 

19 Πουλερικά $480,7 εκατ. +29.3% 

20 Κάρβουνο $479,3 εκατ. +134.5% 

21 Ζάχαρη $474,5 εκατ. +55% 

22 Συσκευές φυγοκέντρησης $472,4 εκατ. +10.4% 

23 Ηλεκτρογεννήτριες $462,7 εκατ. +24.7% 

24 Φυτοφάρμακα/λιπάσματα $440,7 εκατ. +34.7% 

25 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη  $435 εκατ. -10.3% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής  Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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4.2  Χρήσιμες διευθύνσεις 
 

1. Ελληνικές Αρχές 

Πρεσβεία Πρετόριας   Τηλ: +27 12 3482352, +27 12 3482427 gremb.pre@mfa.gr 

     Fax: +27 12 3482448    grcon.pre@mfa.gr 

Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ  Τηλ: +27 11 2142317    ecocom-johannesburg@mfa.gr 

     Fax: +27 11 2142304     

Γενικό Προξενείο Γιοχάνεσμπουργκ Τηλ: +27 11 2142300, +27 11 2142320 grgencon.jhb@mfa.gr 

     Fax: +27 11 2142304    

Προξενείο Κέηπ Τάουν   Τηλ: +27 21 4248160    grcon.cpt@mfa.gr 

     Fax: +27 21 4249421 

Άμισθο Προξενείο Ντέρμπαν Τηλ: +27 310 255590    jmj@natship.net 

     Fax: +27 312 052270 
 

2. Νοτιοαφρικανικές Αρχές 

-SOUTH AFRICA GOVERNMENT ONLINE     http://www.gov.za/ 

-DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS    http://www.dirco.gov.za/ 

AND COOPERATION-DIRCO  

-DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY-DTI    http://www.thedti.gov.za 

-DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT    http://www.economic.gov.za/ 

-NATIONAL TREASURY (DEPARTMENT OF FINANCE)    http://www.treasury.gov.za 

-INVEST SA         http://www.investsa.gov.za/ 

-SOUTH AFRICA REVENUE SERVICE     http://www.sars.gov.za/ 

-STATISTICS SOUTH AFRICA      www.statssa.gov.za 

-COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY COMMISSION-CIPC www.cipc.co.za/ 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

-SACCI / THE SOUTH AFRICAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY www.sacci.org.za 

-NATIONAL AFRICAN FEDERATED CHAMBER OF COMMERCE  www.nafcoc.org.za 

-JCCI / JOHANNESBURG CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY   www.jcci.co.za 

-PRETORIA CCBC / CAPITAL CITY BUSINESS CHAMBER   www.ccbc.co.za 

-DURBAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY    www.durbanchamber.co.za 

-CAPE TOWN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY   www.capetownchamber.com 

-PORT ELIZABETH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY         http://nmbbusinesschamber.co.za 

-The European Union Chamber of Commerce and Industry of Southern Africa   www.euchamber.co.za/ 

-Austrian Business Chamber-ABC        www.austrianbc.co.za 

Belgian Chamber Of Commerce for Southern Africa-BCCSA     www.belgianchambersa.co.za  

-The British Chamber of Business in South Africa     www.britcham.co.za 

-Bulgarian-South African chamber of commerce      www.sabgcc.com 

-French South African Chamber of Commerce and Industry- FSACCI    www.fsacci.co.za   

-Southern African-German Chamber of Commerce and Industry    www.germanchamber.co.za 

-Italian-South African Chamber of Trade and Industries     www.italcham.co.za 

-Southern African Netherlands Chamber of Commerce-SANEC    www.sanec.co.za 

-Nordic South-African Business Association-NSBA      www.nsba.co.za  

-South African Portuguese Chamber of Commerce      www.sapcc.co.za 

-Spanish Chamber of Commerce in South Africa      http://spaincc.net/ 

4. Τράπεζες 

-THE BANKING ASSOCIATION SOUTH AFRICA    http://www.banking.org.za 

-Absa Bank Ltd         www.absa.co.za 

-Capitec Bank Ltd         www.capitecbank.co.za 

-First National Bank-FNB        www.fnb.co.za 

-NedBank         www.nedbank.co.za 

-Standard Bank         www.standardbank.co.za 

-Investec Bank         www.investec.com/en_za.html 
 

5.  Διοργανωτές Εκθέσεων 

-EXHIBITIONS AND EVENT ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA  http://www.exsa.co.za/ 

-Association of African Exhibition Organisers     http://aaxo.co.za/ 

-GL Events         www.gl-events.co.za 

-Reed Exhibitions        www.reedexpoafrica.co.za/ 

-Specialised Exhibitions Montgomery      www.specialised.com 
 

http://www.sacci.org.za/
http://www.nafcoc.org.za/index.html
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6.  Ξενοδοχεία 

-THE NATIONAL ACCOMODATION ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA   www.naa-sa.co.za 

-SOUTHERN AFRICAN TOURISM SERVICES ASSOCIATION-SATSA   www.satsa.com 

-SOUTHERN AFRICAN HOTELS               www.south-african-hotels.com 

-Michelangelo Hotel         www.legacyhotels.co.za 

-Sandton Hilton Hotel           http://www3.hilton.com/en/hotels/south-africa/hilton-sandton 

-Radisson Blu Gautrain Hotel                 https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg 

-Holiday Inn Hotel                 https://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/johannesburg 

-Hyatt Regency    https://www.hyatt.com/en-US/hotel/south-africa/hyatt-regency-johannesburg 

-Tsogo Sun Hotels      https://www.tsogosun.com/hotels-in-johannesburg 
 

7.  Διπλωματικές Αποστολές 

-Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στη Νοτ. Αφρική  http://www.dirco.gov.za/foreign/forrep/index.htm 

-Delegation of the European Union to South Africa               https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa_en 

-Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας   http://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcom_pretoria.nsf/ 
 

8.  Ομογενειακοί Φορείς & Σωματεία 

-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 

 THE FEDERATION OF THE HELLENIC COMMUNITIES & SOCIETIES  federationsa@speedweb.co.za 

  OF SOUTH AFRICA         Tηλ.: +27 11 8279925   

          Fax:   +27 11 8274187  

-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΤΑΛΩΝ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΩΝ    info@hipalliance.co.za 

  HELLENIC, ITALIAN, PORTUGUESE (HIP) ALLIANCE   Τηλ.: +27 11 6289300 

-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ  info@phcci.co.za 

  PANHELLENIC CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRIES   Τηλ.: +27 11 6289300 

 

9. Νομικές Υπηρεσίες 

-LAW SOCIETY OF SOUTH AFRICA      http://www.lssa.org.za 

-JOHANNESBURG ATTORNEYS ASSOCIATION    http://www.jaa.org.za 

-ATTORNEYS SA        http://www.attorneys.co.za/ 

-THE LAW SOCIETY OF THE NORTHERN PROVINCE   http://www.northernlaw.co.za 

-GAUTENG LAW COUNCIL      http://www.gautenglaw.co.za 
 

10.   Τοπικές / Περιφερειακές Κυβερνήσεις 

-EASTERN CAPE PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.ecprov.gov.za/ 

-FREE STATE PROVINCIAL GOVERNMENT     http://www.fs.gov.za/ 

-GAUTENG PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.gautengonline.gov.za 

-KWAZULU-NATAL PROVINCIAL GOVERNMENT   http://www.kznonline.gov.za/ 

-LIMPOPO PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.limpopo.gov.za/ 

-MPUMALANGA PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.mpumalanga.gov.za/ 

-NORTHERN CAPE PROVINCIAL GOVERNMENT   http://www.northern-cape.gov.za/ 

-NORTH WEST PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.nwpg.gov.za/ 

-WESTERN CAPE PROVINCIAL GOVERNMENT    http://www.westerncape.gov.za/ 

 
 

 


