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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ  
 

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για την οικονομία της Νοτίου Αφρικής 

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη της Νοτίου Αφρικής 
 

 

  Η Νότιος Αφρική (Republic of South Africa/RSA) έχει έκταση περίπου διπλάσια της Γαλλίας ή 

τριπλάσια της Γερμανίας, ο συνολικός όμως πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε μόλις 57,73 εκατ. κατοίκους 

(στοιχεία 2018). Η χώρα ακολουθεί ένα υβριδικό μοντέλο ομοσπονδιακού κράτους με Κεντρική Κυβέρνηση 

και εννέα Περιφερειακές Κυβερνήσεις, οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος: η μικρότερη είναι η 

περιφέρεια Gauteng (οικονομικός, εμπορικός, επιχειρηματικός και χρηματιστηριακός κόμβος της χώρας), 

σημαντικά υπολειπόμενη σε μέγεθος έναντι των υπόλοιπων, ωστόσο η πολυπληθέστερη και η πλέον 

βιομηχανοποιημένη, με υψηλό βαθμό αστικοποίησης (περιλαμβάνει την πρωτεύουσα Πρετόρια-2,5 εκατ. 

και το Γιοχάνεσμπουργκ-8,5 εκατ.). Άλλες σημαντικές αστικές μητροπόλεις είναι: Κέηπ Τάουν (Cape 

Town/3,7 εκατ.), Ντέρμπαν (Durban/2,9 εκατ.) και Πορτ Ελίζαμπεθ (Port Elizabeth/1,8 εκατ.). 

   

  Οι επίσημες γλώσσες της χώρας είναι οι εξής έντεκα(11): Αγγλικά, Ndebele, Northern Sotho, Sotho, 

SiSwati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu και Afrikaans, ενώ ομιλούνται και 35 τοπικές διάλεκτοι. Η 

αγγλική ωστόσο αποτελεί τη κοινή γλώσσα επικοινωνίας (lingua franca), η οποία χρησιμοποιείται στο 

Κοινοβούλιο και στις δικαστικές αίθουσες. Περίπου 79,5% του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από 

μαύρους Νοτιοαφρικανούς ενώ υπάρχουν επίσης: 9% "έγχρωμοι" (μικτής καταγωγής), 9% λευκοί 

(ευρωπαϊκής καταγωγής, Αφρικάνερς και αγγλόφωνοι) και 2,5% ινδικής και ασιατικής καταγωγής. 

 

  Η Νοτ. Αφρική θεωρείται ως αναπτυσσόμενη χώρα Υψηλού Μεσαίου Εισοδήματος (UMI/Upper 

Middle Income), με υψηλά όμως ποσοστά φτώχιας, ανισότητας και ανεργίας (περίπου 35% του πληθυσμού 

ζει κάτω από το όριο της φτώχειας). 

 

  Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 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 εξαετία καταγράφονται μικροί ρυθμοί αύξησης της οικονομίας: 

2012: 2,2%, 2013: 2,3%, 2014: 1,6%, 2015: 1,3%, 2016: 0,1%, 2017:1,3%. Για το 2018 η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

κυμάνθηκε σε ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς, μόλις 0,8%. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δύο πρώτα 

τρίμηνα του 2018 η νοτιοαφρικανική οικονομία σημείωσε “τεχνητή ύφεση” (technical recession) 

καταγράφοντας αρνητική ανάπτυξη (-2,6% το α΄ τρίμηνο και -0,4% το β΄ τρίμηνο). Η εν λόγω αρνητική 

ανάπτυξη είναι η πρώτη που σημειώθηκε στη Νοτ. Αφρική, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση το 

2008/2009 και την επακόλουθη αρνητική ανάπτυξη του 2009. 

 

  Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το ΑΕΠ της Νοτ. Αφρικής αυξήθηκε, το 2018, κατά 

μόλις 0,8% (έναντι 1,4% το 2017), και ανήλθε, σε τρέχουσες τιμές, σε $349,2 δισ. Οι εκτιμήσεις της 

Τράπεζας υπολογίζουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της Νοτ. Αφρικής και για επόμενα έτη θα είναι 

σχετικά χαμηλός (2019: 1,3%, 2020:1,7%). Ειδικότερα για το 2019, οι εκτιμήσεις είναι συγκρατημένα 

αισιόδοξες από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς: το Υπουργείο Οικονομικών της Νοτ. Αφρικής εκτιμά 

ότι το ΑΕΠ θα σημειώσει αύξηση κατά 1,7%, η Κεντρική Τράπεζα της Νοτ. Αφρικής κατά 1,9%, ενώ το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ εκτιμά την αύξηση σε 1,4%. Όσον αφορά στο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αυτό 

ανέρχεται σε περίπου $7.524. Σε όρους αγοραστικής δύναμης PPP (Purchasing Power Parity) η κατά κεφαλή 

αγοραστική δύναμη διαμορφώνεται σε $12.294. 
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  Το 2018 καταγράφηκε μερική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού (4,5% έναντι 6% το 2017 και 6,4% 

το 2016), ενώ αντίθετα η ανεργία σημείωσε μικρή μόνο μείωση και διαμορφώθηκε στο 27,5% (έναντι 

ποσοστού ανεργίας 27,7% το 2017 και 26,3% το 2016), ήτοι συνολικά 6,2 εκατ. επίσημα καταγεγραμμένοι 

άνεργοι. Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους είναι ακόμα πιο υψηλό και ανέρχεται σε 52,8%, με τον 

μέσο μηνιαίο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη να διαμορφώνεται στα $ 250, ενώ ένας μέσος μηνιαίος μισθός 

ανέρχεται, ανάλογα με τον κλάδο, μεταξύ $ 857 και $ 1.136 

 

  Οι δείκτες των δημόσιων οικονομικών της Νοτ. Αφρικής παρουσίασαν κατά το 2018 μικρές 

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

στο 53,1%, ήτοι $ 183 δισ. δολλ. ΗΠΑ (έναντι 53,3% το 2017, 51,7% το 2016 και 49,8% το 2015) ενώ το 

δημόσιο έλλειμμα (public deficit) αυξήθηκε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και διαμορφώθηκε στο 4,6 % (έναντι 

3,9% το 2017). Το 2018 το εμπορικό ισοζύγιο της Νοτ. Αφρικής είχε θετικό πρόσημο, παρουσιάζοντας 

πλεόνασμα $ 690 εκατ. (εξαγωγές αξίας $ 77,87 δισ. και εισαγωγές αξίας $ 77,18 δισ.). 

 

  Το 2018 το εμπορικό ισοζύγιο της Νοτ. Αφρικής είχε θετικό πρόσημο, παρουσιάζοντας πλεόνασμα 

$807,1 εκατ., σημαντικά όμως μειωμένο έναντι του 2017 (πλεόνασμα $5,4 δισ.) Τα συναλλαγματικά 

αποθέματα της χώρας to 2018 ανήλθαν σε $51,6 δισ. (έναντι $41,8 δισ. το 2017) ενώ τα αποθέματα σε χρυσό 

παρέμειναν σταθερά στους 125,3 τόννους.  

 

  Ένα από τα κυριότερα στοιχεία δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης θα αποτελέσει η 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Νοτ. Αφρικής, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Οι δύο εκ των τριών οίκων αξιολόγησης (Standard & Poor's και Fitch) διατήρησαν και το 2018 

την πιστοληπτική ικανότητα της Νοτ. Αφρικής σε αρνητικό επίπεδο ("junk status"), ενώ ο τρίτος οίκος 

αξιολόγησης Moody's, την έχει κατατάξει μόλις μια βαθμίδα πάνω από το όριο αξιολόγησης υψηλού 

επενδυτικού κινδύνου (junk status), αναμένοντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η 

οικονομία. Σε περίπτωση που και η Moody's, αναθεωρήσει επί τα χείρω τα δεδομένα της νοτιοαφρικανικής 

οικονομίας, τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αλυσιδωτές αρνητικές οικονομικές εξελίξεις. 

 

  Σημαντικό “βαρίδι” των δημόσιων οικονομικών αποτελούν οι ζημιογόνες και προβληματικές 

κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες για το 2019 εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 

1,6 τρισ. ραντ-ZAR (περίπου $ 114,4 δισ. δολλ. ΗΠΑ). Τα σημαντικότερα ποσά αφορούν την εταιρεία 

ηλεκτρισμού-ESKOM (20,1 δισ. ραντ-ZAR), τον εθνικό αερομεταφορέα-SAA (14,2 δισ. ραντ-ZAR), τη  

δημόσια τηλεόραση-SABC (3 δισ. ραντ-ZAR), την κρατική εταιρεία μεταφορών και υποδομών-TRANSNET 

(127 δισ. ραντ-ZAR). 

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

επικοινωνιών και μεταφορών, κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σημαντικά χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο πολλών άλλων αναδυόμενων αγορών και δυναμικό χρηματοοικονομικό τομέα (το 

Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων του κόσμου). Η Νοτ. Αφρική 

αποτελεί ελκυστική επιλογή εισόδου ξένων εταιρειών στην ευρύτερη αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής, 

ή/και σε άλλες αφρικανικές αγορές. Ωστόσο έντονος προβληματισμός εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά 

στη χαμηλή παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, στο υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας και 

διαφθοράς, στη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις/κρατικές προμήθειες και στην ποιότητα των υποδομών. 

 

  Από πλευράς εισροής ΑΞΕ/Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI), o Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. 

Cyril Ramaphosa, εξήγγειλε (Οκτ. 2018) ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, 

συνολικού ύψους $100 δισ. σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Οι ηγεσίες ορισμένων χωρών όπως της Κίνας, 

της Σαουδ. Αραβίας και των Ην. Αραβ. Εμιράτων εκδήλωσαν αρχική πρόθεση να αναπτύξουν επενδυτικά 

προγράμματα ύψους $14,7 δισ., $10 δισ. και $10 δισ. αντίστοιχα, σε βάθος πενταετίας. Ωστόσο, το 2018, με 

τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία (α΄ τρίμηνο του 2018) πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους 

$134,6 εκατ. σε περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων (έναντι 101 επενδυτικών προγραμμάτων το 2017 αξίας 

$1,3 δισ., 139 επενδυτικών προγραμμάτων το 2016 αξίας $2,2 δισ. και 150 προγραμμάτων το 2015 αξίας 

$1,7 δισ.). 
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 Έτη 

Ελληνικές 

εξαγωγές 

στην Νοτ. 

Αφρική 

Ελληνικές 

εισαγωγές 

από τη Νοτ. 

Αφρική 

Διμερές 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

Διμερής 

Όγκος 

Εμπορίου 

2018 77,52 65,93 
+11,59 143,45 

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 

   

 


