ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 6 Μαρτίου 2019
Ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας στη Νοτ. Αφρική
Με βάση τη μέθοδο ανάλυσης SWOT [Strengths (Σθένος), Weaknesses
(Μειονεκτήματα/Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες), Threats (Κίνδυνοι)], ο κλάδος της
τσιμεντοβιομηχανίας της Νοτ. Αφρικής, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
Σθένος (δυνατά σημεία):
- αφθονία πρώτης ύλης
- μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα
- ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
τομείς στην Υποσαχάρια Αφρική
- καθετοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες
Μειονεκτήματα/Αδυναμίες (αδύνατα σημεία):
- εξάρτηση του κλάδου, σε μεγάλο βαθμό, από την μακροοικονομική ανάπτυξη και τις
δημόσιες δαπάνες για έργα υποδομών
- σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση αγοράς, στην άντληση τραπεζικών κεφαλαίων και
στη γεωγραφική κατανομή των λατομείων και των αγορών
- υψηλό κόστος υλικοτεχνικής υποστήριξης
- ενεργοβόρος λειτουργία και αυξημένο κόστος ενέργειας
- έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
Ευκαιρίες:
- επέκταση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αφρικανικές αγορές
- κρατικό πρόγραμμα παροχής αναπτυξιακών κινήτρων
- δυνητική αύξηση του αριθμού των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα-ΣΔΙΤ και
αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
- περαιτέρω επενδύσεις στην αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών για
τη μείωση του κόστους παραγωγής
- σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ανταγωνισμός, τιμές)
- ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών
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Κίνδυνοι (απειλές):
- συνεχιζόμενη αργή οικονομική ανάπτυξη και μείωση του όγκου παραγωγής τσιμέντου
- ανελαστικό ρυθμιστικό/νομοθετικό περιβάλλον λόγω εφαρμογής του Χάρτη των
Μεταλλείων και του Φόρου Άνθρακα
- αστοχίες του κρατικού προγράμματος παροχής αναπτυξιακών κινήτρων και μείωση των
δημοσίων δαπανών για έργα υποδομών
- καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των δημοσίων δαπανών για έργα υποδομών που έχουν
εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό
- εξασθένηση του επενδυτικού κλίματος και μείωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης,
λόγω πολιτικής αβεβαιότητας από την προτεινόμενη εφαρμογή μέτρων ριζοσπαστικού
οικονομικού μετασχηματισμού (απαλλοτρίωση των γαιών άνευ αποζημίωσης)

Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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