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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 11 Οκτωβρίου 2019 
 

Ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων Ηνωμ. Βασιλείου-χωρών SACU+M  
για υπογραφή Εμπορικής Συμφωνίας εν’ όψει Brexit 

 
 

  Ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου της Νοτ. Αφρικής, κ. Ebrahim Patel, ανακοίνωσε, 
στις 17 Σεπτεμβρίου, την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, με το Ηνωμ. 
Βασίλειο, για την υπογραφή Εμπορικής Συμφωνίας για την μετά Brexit εποχή (SACU+M-

UK Economic Partnership Agreement). 
  
 Η εν λόγω Συμφωνία, η οποία μαζί με τα Παραρτήματά της, υπερβαίνει τις 2.000 

σελίδες, θα ισχύσει σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμ. Βασίλειο από την Ε.Ε. χωρίς 
συμφωνία (“σκληρή” έξοδος/no-deal exit), αντικαθιστώντας την υφιστάμενη Συμφωνία 
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης-ΣΟΕΣ (Economic Partnership Agreement-ΕΡΑ), ανάμεσα 

στην Ε.Ε., και τις χώρες SACU+M [Southern African Customs Union-SACU: ήτοι Νοτ. 
Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, εΣουατίνη(πρώην Σουαζιλάνδη) και Μοζαμβίκη]. 

Μετά την προγραμματιζόμενη έξοδο του Ηνωμ. Βασιλείου από την Ε.Ε. η υφιστάμενη 
Συμφωνία ΕΡΑ, θα παύσει πλέον να καλύπτει τις εμπορικές σχέσεις των χωρών SACU+M με 

το Ηνωμ. Βασίλειο. 
 
  Ειδικότερα για τη Νοτ. Αφρική, η Συμφωνία EPA, η οποία υπογράφηκε στις 10 

Ιουνίου του 2016, της έδινε ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών (πλήρης 
πρόσβαση σε ποσοστό 96,2% των προϊόντων της και μερική σε ποσοστό 2,5%). Από πλευράς 

της η Νοτ. Αφρική έδινε ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της σε ποσοστό 86,2% των 
κοινοτικών προϊόντων (ασύμμετρη απελευθέρωση). 
 

  Το Ην. Βασίλειο συγκαταλέγεται, διαχρονικά, στους 10 σημαντικότερους εμπορικούς 
εταίρους της Νοτ. Αφρικής. Ειδικότερα για το 2018 ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε 
σε 142 δισ. ραντ-ZAR (περίπου € 9 δισ.), με το Ην. Βασίλειο να καταλαμβάνει την 4η θέση 

στις νοτιοαφρικανικές εξαγωγές, με περίπου € 5 δισ. (πίσω από Κίνα, Γερμανία και Η.Π.Α) 
και την 7η θέση στις νοτιοαφρικανικές εισαγωγές περί τα € 4 δισ. (πίσω από Κίνα, Γερμανία, 

Η.Π.Α., Σαουδ. Αραβία, Ινδία και Νιγηρία). 
 
  Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, οι εξαγωγές στο Ηνωμ. Βασίλειο στηρίζουν συνολικά 

περί τις 175.000 θέσεις εργασίας στη Νοτ. Αφρική (56.500 άμεσα και 117.500 έμμεσα), ενώ 
τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα προς το Ηνωμ. Βασίλειο είναι: πολύτιμα μέταλλα 
(λευκόχρυσος/πλατίνα), φρούτα (εσπεριδοειδή, μήλα, σταφύλια, βατόμουρα), προϊόντα 

οίνου, οχήματα και ανταλλακτικά/εξαρτήματα οχημάτων. Σε περίπτωση απουσίας διμερούς 
εμπορικής συμφωνίας,  114 εξαγόμενα νοτιοαφρικανικά προϊόντα, προς το Ηνωμ. Βασίλειο, 
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θα αντιμετώπιζαν σημαντικές εισαγωγικές δασμολογικές επιβαρύνσεις (ύψους 7 δισ. ραντ-

ZAR, περίπου € 450 εκατ.), πλήττοντας κυρίως εξαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικά αυτών, 
κρασιών, κλωστ/κών  ενδυμάτων, ζάχαρης, αλιευμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

  Αντίστοιχες επιβαρύνσεις θα είχαν στις εξαγωγές τους και οι υπόλοιπες χώρες 
SACU+M (π.χ. εξαγωγές βόειου κρέατος από Μποτσουάνα, ζάχαρης από εΣουατίνη, 

αλιευμάτων, φρούτων και βόειου κρέατος από Ναμίμπια), καθώς και οι εξαγωγές του Ηνωμ. 
Βασιλείου προς τις χώρες αυτές θα είχαν ανάλογη δασμολογική επιβάρυνση, ενώ έμμεσα θα 
επηρεάζονταν και το εξαγωγικό εμπόριο της Νοτ. Αφρικής με τις χώρες SACU+M, το οποίο 

το 2018 ανήλθε σε 179 δισ. ραντ-ZAR (περί τα € 11,5 δισ.). 
 
 Τα σημαντικότερα σημεία της Εμπορικής Συμφωνίας συνοψίζονται ως ακολούθως: 

- συνέχιση αμοιβαίας χρήσης και αποδοχής των Κοινοτικών πιστοποιητικών 
φυτοϋγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου που ισχύουν έως σήμερα, για διάστημα 12 

μηνών 
- διατήρηση των μέτρων διασφάλισης (safeguard measures) που εφαρμόζει η Νοτ. Αφρική 

στις εισαγωγές πουλερικών έως το 2022 

- ειδικό προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς για βρετανικά προϊόντα τα οποία 
περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους και μέρη/εξαρτήματα από Κοινοτικές χώρες (π.χ. 

μηχανολογικός εξοπλισμός) και αντίστροφα για νοτιοαφρικανικά προϊόντα που 
περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους μέρη ή/και εξαρτήματα από χώρες της Ε.Ε. και χωρών 
SACU+M (π.χ. οχήματα) 

- επιπλέον αδασμολόγητες ποσοστώσεις εξαγωγής από τη Νοτ. Αφρική προς το Ην. Βασίλειο 
για: 
 70 εκατ. λίτρα κρασιού από τη Νοτ. Αφρική, από την ήδη υπάρχουσα ποσόστωση των 

113 εκατ. λίτρων (σύνολο 183 εκατ. λίτρα) 
 70 χιλ. τόνους ακατέργαστης και κατεργασμένης ζάχαρης, από τις ήδη υπάρχουσες 

ποσοστώσεις των 150 χιλ. και 80 χιλ. τόνων αντίστοιχα 
 18 χιλ. τόνους κομπόστας (αχλάδι, βερίκοκο, ροδάκινο) από την ήδη υπάρχουσα 
ποσόστωση των 53 χιλ. και 23 χιλ. τόνων (για ανάμεικτα φρούτα) 

- άνευ ποσοστώσεως αδασμολόγητες εξαγωγές εσπεριδοειδών, επιτραπέζιων σταφυλιών και 
δαμάσκηνων 

- συνέχιση των διαπραγματεύσεων για:  
 δυνατότητα επιβολής εισαγωγικών δασμών για την προστασία της εγχώριας παραγωγής 
 προσμέτρηση της νοτιοαφρικανικής προστιθέμενης αξίας, για προϊόντα που παράγονται 

σε άλλες χώρες SACU+M, όταν αυτά εξάγονται στο Ηνωμ. Βασίλειο. 
 
 Όπως ανέφερε ο κ. Patel, επειδή για να τεθεί σε εφαρμογή η Εμπορική Συμφωνία 

απαιτείται η επικύρωσή της από τα Κοινοβούλια των έξι χωρών SACU+M, προκρίθηκε η 
υπογραφή ενός κοινού Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding-MoU), 

ώστε να μπορούν να συνεχισθούν απρόσκοπτα οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές 
και οι επιχειρηματικές συνεργασίες. 

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


