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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 10 Μαΐου 2018 

 

Πραγματοποίηση της πρώτης επιχειρηματικής διάσκεψης  

Νοτ. Αφρικής-Ινδίας (Γιοχάνεσμπουργκ, 29-30 Απριλίου 2018) 
 

  Πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Sandton, στο Γιοχάνεσμπουργκ (29-30 Απριλίου 

τ.έ.), η πρώτη υψηλού επιπέδου επιχειρηματική διάσκεψη Νοτ. Αφρικής και Ινδίας, υπό τον 

χαρακτηριστικό τίτλο “Ενωμένοι λόγω Κληρονομιάς, Ενωμένοι για την Ευημερία” (United by 

Legacy, Unified for Prosperity), παραπέμποντας στην παρακαταθήκη που κληρονομήθηκε από τους 

ιστορικούς ηγέτες των δύο χωρών: Nelson Mandela και Mahatma Gandhi (ο Γκάντι, γεννηθείς το 

1869, έζησε στη Νότια Αφρική από το 1893 έως το 1914, όπου εργαζόταν ως δικηγόρος, πριν 

επιστρέψει στην Ινδία). 
 

  Την πρώτη ημέρα της επιχειρηματικής διάσκεψης, με συμμετοχή ανώτερων και ανώτατων 

διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και βιομηχανιών των δύο χωρών, πραγματοποιήθηκαν επτά 

ξεχωριστές συνεδρίες, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη του διμερούς 

εμπορίου, στην αύξηση των επενδύσεων και στην προώθηση κοινών επιχειρηματικών σχημάτων και 

συνεργασιών σε κλάδους και τομείς που παρουσιάζουν ευοίωνες προοπτικές για επιχειρηματικές 

δράσεις, όπως: αυτοκινητοβιομηχανία, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης, 

φαρμακοβιομηχανία, εξορύξεις, τυποποίηση και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, καινοτόμες 

επιχειρήσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα, “τέταρτη” βιομηχανική επανάσταση. 
 

   Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Ολομέλειας της 

επιχειρηματικής διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν, ως κύριοι ομιλητές, από νοτιοαφρικανικής 

πλευράς, Υπουργοί “πρώτης γραμμής”, ήτοι: ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Rob Davies 

(ο οποίος βρίσκεται στον ίδιο υπουργικό θώκο, αδιαλείπτως, από το 2009), ο Υπουργός Δημοσίων 

Επιχειρήσεων κ. Pravin Gordhan, ο οποίος έχει χρηματίσει Υπουργός Οικονομικών δις (2009-2014 

και 2015-2017), καθώς και η Υπουργός Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων κα Lindiwe Zulu, ενώ 

από ινδικής πλευράς κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πολιτικής 

Αεροπορίας κ. Shri Suresh Prabhu. 

 

    Στην Ολομέλεια παραβρέθηκαν επίσης ως επίσημοι προσκεκλημένοι ο Κυβερνήτης της 

Επαρχίας Gauteng του Γιοχάνεσμπουργκ, κ. David Makhura, καθώς και οι Υπουργοί Εμπορίου και 

Βιομηχανίας της Ζάμπιας, Μοζαμβίκης, Μποτσουάνας και Λεσόθο, κ-μ της Αναπτυξιακής 

Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής (Southern African Development Community-SADC), η οποία 

περιλαμβάνει συνολικά 15 χώρες (Αγκόλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Λ.Δ. Κονγκό, Λεσόθο, 

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

Σεϋχέλλες, Σουαζιλάνδη, Τανζανία). 
 

  Στην πολυμελή ινδική Αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από 76 μέλη, πέραν του Υπουργού κ. 

Prabhu, συμμετείχαν τόσο οι επικεφαλής δημοσίων και ιδιωτικών φορέων όσο και Δ/ντες Σύμβουλοι 

μεγάλων ινδικών εταιρειών, με ενδιαφέρον έναρξης ή περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας στη νοτιοαφρικανική αγορά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότεροι 

φορείς και επιχειρήσεις: 

-Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (Invest India) 

-Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών (Confederation of Indian Industry-CII) 

-Ινδική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών (Export-Import Bank of India) 

-Ομοσπονδία Εξαγωγικών Οργανισμών Ινδίας (Federation of Indian Export Organisations-FIEO) 
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-Αυτοκινητοβιομηχανία Τata 

-Εξορυκτική εταιρεία Vedanta 

-Αυτοκινητοβιομηχανία Mahindra 

-Αυτοκινητοβιομηχανία Leyland Ashok, κ.ά. 
 

  Οι δύο επικεφαλής των Οργανισμών Invest India και InvestSA, κ.κ. Deepak Bagla και Yunus 

Hoosen αντίστοιχα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), που αποσκοπεί στην περαιτέρω 

ενίσχυση της εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Παρουσιάστηκε 

επίσης και η “Λευκή Βίβλος”, που χρηματοδοτήθηκε από τη Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών-

CII, και η οποία αναφέρεται στις καλές επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, που εφαρμόζουν οι ινδικές επιχειρήσεις στη Νότια Αφρική, με έμφαση στην ανάπτυξη της 

εγχώριας παραγωγής, στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των νοτιοαφρικανών εργατών και σε κοινές 

συνεργασίες. Για τον συντονισμό των δράσεων των εταιρειών ινδικών συμφερόντων, στη Νοτ. 

Αφρική, έχει ιδρυθεί το “Επιχειρηματικό Φόρουμ Ινδίας” (India Business Forum), το οποίο 

περιλαμβάνει, ως μέλη, συνολικά 145 επιχειρήσεις. 
 

  Όπως τονίσθηκε, από ινδικής πλευράς, η Ινδία ήταν η πρώτη χώρα που ανέστειλε τις 

εμπορικές της σχέσεις με τη Νοτ. Αφρική, το 1946, λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής του 

apartheid, και τις αποκατέστησε μόνο μετά την κατάργησή του, το 1993 (το 2018 συμπληρώνονται 

25 χρόνια από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες). Έκτοτε η 

Ινδία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Νοτ. Αφρικής, με μέσο 

ύψος διμερούς όγκου εμπορίου, τα τελευταία έξι έτη, τα $ 10,7 δισ. και με σύνολο επενδύσεων περί 

τα $ 10 δισ., παρέχοντας εργασία σε 18.000 νοτιοαφρικανούς πολίτες. Η Ινδία τα τελευταία τρία έτη 

αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο προμηθευτή της Νοτ. Αφρικής (μετά την Κίνα, Γερμανία και 

Η.Π.Α). Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ινδίας-Νοτ. Αφρικής, η διακύμανσή του έχει ως εξής: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ινδικές 

εισαγωγές από 

Νοτ. Αφρική 

8.887,89 6.075,26 6.496,52 5.948,42 5.833,75 5.722,46 

Ινδικές εξαγωγές 
στη Νοτ. Αφρική 

5.106,93 5.074,29 5.301,99 3.588,74 3.545,95 3.089,76 

Διμερές Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

-3.780,96 -1.000,97 -1,194,53 -2.359,68 -2.287,80 -2.632,70 

Όγκος Διμερούς 

Εμπορίου 

13.994,82 11.149,55 11.798,51 9.537,16 9.379,71 8.812,22 

 Σημείωση: Αξίες σε εκατ. US $ 

 

  Όπως φαίνεται και από τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία, το εμπορικό ισοζύγιο, 

μεταξύ των δύο χωρών, είναι πλεονασματικό για την Νοτ, Αφρική, με αυξομειούμενες όμως τάσεις. 

Ωστόσο η πλειονότητα των νοτιοαφρικάνικων εξαγωγών είναι ακατέργαστες πρώτες ύλες (κυρίως 

κάρβουνο και χρυσός) ενώ αντιθέτως οι εξαγωγές της Ινδίας στην Νοτ. Αφρική αποτελούνται κυρίως 

από κατεργασμένα προϊόντα ή προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (οχήματα, φαρμακευτικά, 

χημικά, χρώματα, κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα: 
 

Ινδικές εισαγωγές από Νοτ. Αφρική: το 2017, τα δέκα πρώτα προϊόντα που εισήχθησαν από τη Νοτ. 

Αφρική κατέλαβαν το 94,6% του συνόλου των διμερών εισαγωγών. Ειδικότερα το 90% αποτελούσαν 

εισαγωγές πρώτων υλών και μόλις το 3,7% βιομηχανικά προϊόντα. Τα κυριότερα εισαγόμενα, από 

Νοτ. Αφρική, προϊόντα ήταν: κάρβουνο (η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας κάρβουνου από τη 

Νοτ. Αφρική), χρυσός(εισαγωγές μέσω Ελβετίας), πολύτιμοι λίθοι, μαγγάνιο, πλατίνα, φωσφορικό 

οξύ, μεταλλεύματα χαλκού, ράβδοι αλουμινίου, σιδηρομεταλλεύματα. 
 

Ινδικές εξαγωγές στη Νοτ. Αφρική: το 2017, τα δέκα πρώτα προϊόντα που εξάγονται στη Νοτ. 

Αφρική κατέλαβαν το 71% του συνόλου των διμερών εξαγωγών. Ειδικότερα το 37% αποτελούσαν 

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και το 34% πρώτες ύλες. Τα κυριότερα εξαγόμενα, στη Νοτ. 
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Αφρική, προϊόντα ήταν: χημικά προϊόντα, επιβατικά οχήματα και ανταλλακτικά αυτών, μηχανήματα 

μεταφοράς, φαρμακευτικά, μηχανολογικός εξοπλισμός, υποδήματα, χρώματα και βερνίκια, 

κλωστ/κά, ρύζι, πολύτιμοι λίθοι, αθλητικά είδη. 

 

  Οι σημαντικότερες ινδικές επιχειρήσεις με ισχυρή εμπορική παρουσία στην αγορά της Νοτ. 

Αφρικής, στους αντίστοιχες τομείς, είναι οι ακόλουθες: 
 

 Φαρμακευτικά: Ranbaxy, Dr. Reddys, Cipla (με θυγατρική την MEDPRO), Aurobindo, Hetero. Οι 

ινδικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις προμηθεύουν το 30% των γενόσημων φαρμάκων της 

νοτιοαφρικάνικης αγοράς 

 Οχήματα και ανταλλακτικά αυτών: Tata Motors, Mahindra Automobiles, Ashok Leyland, 

Motherson Sumi, KLT 

 Πληροφορική: Wipro, L&T InfoTech, TCS, Mahindra Tech, Nihilnet, Zensar, HCL, Millenium 

Technologies 

 Εξορύξεις: Jindal, Vedanta (με την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, ινδική επένδυση, ύψους $ 1 δισ., 

στη Νοτ. Αφρική), Tata, MMTC, Osho, Atha 

 Πολύτιμοι Λίθοι: KGK, Shrenuj και άλλες 50 μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 

 Κατασκευές: KEC, TCE, IRCON, Sterling & Wilson(Shapoorji Pallonji Group), Praj 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Tata Power (joint venture με EXXARO), Cennergi, Helios, Suzlon 

 Τραπεζικός τομέας: SBI, Bank of India, Canara Bank 

 

  Στην ινδική αγορά δραστηριοποιούνται 28 νοτιοαφρικανικές επιχειρήσεις, με συνολικό 

επενδυμένο κεφάλαιο $ 1 δισ., απασχολώντας περίπου 5.000 εργαζόμενους. Ο κ. Prabhu 

υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η ινδική κυβέρνηση στο πρόγραμμα "Make in India", 

το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην περαιτέρω εμβάθυνση των 

διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών. Η υπογραφή του προαναφερθέντος Μνημονίου Συνεργασίας 

(MoU) εκτιμά ότι θα ενισχύσει την παρουσία των νοτιοαφρικανικών επιχειρήσεων, στην ινδική 

αγορά, λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, σε οκτώ κυρίως τομείς: δημιουργία 

υποδομών, αμυντικός εξοπλισμός, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εξορύξεις μεγάλου βάθους, 

επεξεργασία τροφίμων, τουριστικός τομέας, τεχνολογικός εξοπλισμός και υπηρεσίες εφοδιασμού και 

μεταφορών (logistics). 

 

  Οι νοτιοαφρικάνικες επιχειρήσεις που διαθέτουν, έως τώρα, ισχυρή εμπορική παρουσία στην 

αγορά της Ινδίας είναι οι παρακάτω: 
 

 Ασφαλιστικές: SANLAM (joint venture με Shriram Capital), ACSA, Bidvest, Old Mutual(joint 

venture με Kotak Mahindra), Life Healthcare Group(με θυγατρική την Max Healthcare-MHC), 

Momentum(joint venture με Aditya Birla Group), Lombard 

 Φαρμακευτικά: Aspen, Adcock Ingram 

 Λοιποί τομείς: SASOL(Πετρελαιοειδή), Shaft Sinkers(Εξορύξεις μεγάλου βάθους), 

Smollan(Λιανεμπόριο, joint venture με Hindustan Unilever), Reutech(Στρατιωτικός/αμυντικός 

εξοπλισμός), J&J Group(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), SAB Miller(Ζυθοποιία), 

NASPER(ηλεκτρ. εμπόριο), ALTECH(πληροφορική), Edison Power(Ενέργεια). 

 

  Την ευθύνη διοργάνωσης της πρώτης υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής διάσκεψης Νοτ. 

Αφρικής και Ινδίας, είχαν, από νοτιοαφρικανικής πλευράς, το Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας(Department of Trade and Industry-DTI) και ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Προόδου της 

Επαρχίας Gauteng του Γιοχάνεσμπουργκ(Gauteng Growth and Development Agency-GGDA), σε 

συνεργασία με την Επιχειρηματική Ένωση Νοτ. Αφρικής(Business Unity South Africa-BUSA) και 

το Συμβούλιο Μαύρης Επιχειρηματικότητας(Black Business Council-BBC). Από ινδικής πλευράς 

ήταν αντίστοιχα η Πρεσβεία της Ινδίας στην Πρετόρια, σε συντονισμό με τη Συνομοσπονδία Ινδικών 

Βιομηχανιών(Confederation of Indian Industry-CII), τη Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και 
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Βιομηχανικών Επιμελητηρίων(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) και τον 

Οργανισμό Invest India. 

 

  Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πολιτικής Αεροπορίας κ. Shri 

Suresh Prabhu, αφού ευχαρίστησε του οικοδεσπότες ανέφερε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των 

εργασιών της πρώτης υψηλού επιπέδου επιχειρηματική διάσκεψης αποτελεί ένα ελπιδοφόρο 

προπομπό για την επιτυχή έκβαση της επικείμενης 10η Συνόδου των χωρών BRICS (Βραζιλία, 

Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νοτ. Αφρική), που θα λάβει χώρα στις 25-27 Ιουλίου τ.έ. στο 

Γιοχάνεσμπουργκ. 

 

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


