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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ  
 

 

 

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις  

Ελλάδος-Νοτ. Αφρικής 
 

 

 

 

 

  Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ/Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018), οι διμερείς εμπορικές ροές παρουσίασαν αύξηση 9,5%, και 

διαμορφώθηκαν στα  €70,59 εκατ., ενώ αντίθετα οι εισαγωγές από τη Νοτ. Αφρική παρουσίασαν μια μικρή 

κάμψη (-2,2%), φθάνοντας τα €63,69 εκατ., καθιστώντας το διμερές εμπορικό ισοζύγιο πλεονασματικό υπέρ 

της Ελλάδας (€ 6,9 εκατ.). Εκτιμάται ότι όταν καταστούν διαθέσιμα τα συνολικά στατιστικά στοιχεία, έτους 

2018, το πλεόνασμα θα διατηρηθεί. 

 

  Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, η εν λόγω επίδοση αποτελεί την καλύτερη επίδοση των 

ελληνικών εξαγωγών στη Νοτ. Αφρική την τελευταία δεκαετία, όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από τον 

παρακάτω στατιστικό πίνακα: 

 

 

Πίνακας εισαγωγών/εξαγωγών 

 Έτη 

Ελληνικές 

εξαγωγές στην 

Νοτ. Αφρική 

(αξία σε εκατ. €) 

Ελληνικές 

εισαγωγές από τη 

Νοτ. Αφρική 

 (αξία σε εκατ. €) 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο  

(αξία σε εκατ. €) 

Όγκος Εμπορίου   

(αξία σε εκατ. €) 

2018  

(Ιαν.-Νοε.) 
70,59 63,69 

6,90 134,28 

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 

 

 

 

  Παρά το γεγονός ότι οι διμερείς εμπορικές ροές της περιόδου 2010-2018, παρουσιάζουν σχετικά 

χαμηλά επίπεδα συναλλαγών, αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
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παρουσίασε ανάκαμψη και το 2018 ανήλθε σε € 134,28 εκατ., έναντι € 129,59 εκατ. το 2017 και € 99,85 

εκατ. το 2016 (ήτοι αύξηση 3,6%), ενώ δημιουργούνται και θετικές προοπτικές ώστε ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου να ξεπεράσει  € 150 εκατ. έως το 2020. 

 

  Εκτιμάται επίσης ως θετικό και το γεγονός ότι το διμερές εμπορικό ισοζύγιο πλεονασματικό υπέρ 

της Ελλάδας (€ 6,9 εκατ.).  

 

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

είναι: -φάρμακα 

-σύρματα και καλώδια 

-ηλεκτρικές συσκευές τηλεφωνίας/τηλεγραφίας 

-τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες 

-μέρη εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερ. Καύσης 

-ελάσματα και ταινίες από αργίλιο 

  

 Αντίστοιχα τα κυριότερα εισαγώγιμα προϊόντα από τη Νότιο Αφρική είναι:  

-αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα 

-εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά 

-μαλάκια κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

-απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό 

-πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα 

-απορρίμματα και θραύσματα από αργίλιο 

-θαλαμηγοί(γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής/αθλητισμού 

 

  Στο τομέα των επενδύσεων, η σημαντικότερη μέχρι στιγμής δραστηριότητα είναι η εν εξελίξει 

σταδιακή υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, ύψους περίπου $60 εκατ., στον τομέα συλλογής και επεξεργασίας 

ναυτιλιακών λυμάτων, της εταιρείας "Hellenic Environmental Centre" στο λιμάνι του Port Elizabeth (Algoa 

Bay). 


