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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 20 Μαρτίου 2020 
 

 
Οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού στις εμπορικές ροές 

μεταξύ Νοτ. Αφρικής-Κίνας. 
 

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Νοτ. Αφρικής, τόσο στις εξαγωγές 
όσο και στις εισαγωγές. Ειδικότερα, η Κίνα απορροφά το 11% του συνόλου των 
νοτιοαφρικανικών εξαγωγών, ενώ αντίστοιχα το 18% του συνόλου των νοτιοαφρικανικών 

εισαγωγών προέρχεται από την Κίνα. Μία πρώτη προσέγγιση στις επιπτώσεις της 
πανδημίας του Covid-19 στο διμερές εμπόριο Νοτ.Αφρικής-Κίνας, όσον αφορά τα 
κυριότερα προϊόντα, έχει ως ακολούθως: 

 
Κύριες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η Νοτ. Αφρική στην Κίνα 

 
Σιδηρομεταλλεύματα: Ο μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρομεταλλεύματος της Νότιας 
Αφρικής, η εταιρεία “Kumba”, του εξορυκτικού κολοσσού “Anglo American”, εκτιμά ότι 

θα μειωθούν οι πωλήσεις της, λόγω πτώσης της ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος από τις 
μονάδες χαλυβουργίας της Κίνας. Η εταιρεία “Kumba” δήλωσε, στις 19 Φεβρουαρίου, ότι 
έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο που προβλέπει συνετή διαχείριση των αποθεμάτων για την 

έγκαιρη αντιμετώπιση της μείωσης της ζήτησης. 
 

Προϊόντα χάρτου, χαρτοπολτός: Η εταιρεία “Sappi Limited” (εταιρεία παραγωγής χάρτου, 
χαρτοπολτού και χαρτοποιίας της Νότιας Αφρικής με παγκόσμιες δραστηριότητες) 
βρίσκεται υπό πίεση, καθώς υπάρχει μεγάλη μείωση της ζήτησης λόγω περιορισμένης 

κατανάλωσης. 
 

Μαλάκια/Οστρακόδερμα (αστακοί, αμπαλόνια, στρείδια και καραβίδες): Οι εξαγωγές 
προς την Κίνα ανέρχονται σε 389 εκατ. ραντ-ZAR (€ 22,88 εκατ.). Αν και δεν είναι 
σημαντικές, ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού επηρεάζει δυσανάλογα τον 

κλάδο, καθώς το 90% των αλιευμάτων πωλείται στην Κίνα. Αυτό έχει αναγκάσει την αλιεία 
αστακού να αναστείλει τις δραστηριότητές της, με σοβαρές επιπτώσεις στις 
υποβαθμισμένες παράκτιες κοινότητες, που βασίζονται κυρίως στα καρκινοειδή, ιδίως 

κατά μήκος της δυτικής ακτής. Η εγχώρια βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση, εξετάζει εναλλακτικές αγορές, όπως των κ-μ της Ε.Ε. (ωστόσο υποχρεούνται 

σε συμμόρφωση με τους αυστηρούς Κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες). 
 
Φρούτα: Οι εξαγωγές στην Κίνα ανέρχονται σε 350 εκατ. ραντ-ZAR (€ 20,58 εκατ.). Οι 

εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών, οι οποίες βρίσκονται τώρα στην κορύφωσή τους, 
ανήλθαν, το 2019, σε 170 εκατ. ραντ-ZAR (€ 10 εκατ.), σχεδόν το 50% των εξαγωγών 

φρούτων προς Κίνα. Εκτιμάται ότι λόγω της παρούσας κατάστασης, θα υπάρξει μείωση 
της ζήτησης, ενώ αναμένεται να επηρεασθούν αντίστοιχα και οι εξαγωγές εσπεριδοειδών 
αφού η κορύφωση της συγκομιδής αναμένεται στο επόμενο δίμηνο (λόγω Νοτίου 

Ημισφαιρίου). 
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  Το 73% του συνόλου των εξαγωγών της Νότιας Αφρικής προς την Κίνα είναι 
μεταλλεύματα, ενώ τα πρώτα έξι προϊόντα, αντιπροσωπεύουν το 96% των συνολικών 
εξαγωγών της Νοτ. Αφρικής προς Κίνα, όπως διαπιστώνεται και από τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

2019 Αξία σε ραντ-ZAR Αξία σε ευρώ-€ 

Σύνολο εξαγωγών Νοτ. Αφρικής 1.297.854.686.839 76.344.393.343 

Σύνολο εξαγωγών Νοτ. Αφρικής 
προς Κίνα 

138.988.503.657 8.175.794.333 

Σιδηρομεταλλεύματα 102.265.998.193 6.015.646.953 

Προϊόντα σιδήρου & χάλυβα 19.858.539.073 1.168.149.357 

Λαχανικά/Φρούτα 3.852.772.103 226.633.653 

Κλωστ/κά προϊόντα 2.719.349.637 159.961.743 

Προϊόντα χάρτου, χαρτοπολτός 2.089.321.646 122.901.273 

Χημικά 1.910.763.848 112.397.873 

    Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής 
 

Κύριες κατηγορίες προϊόντων που εισάγει η Νοτ. Αφρική από την Κίνα 
 

Προϊόντα κινητής τηλεφωνίας: Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων, σε αξία, που 
εισάγει η Νότια Αφρική από την Κίνα (63 δισ. ραντ-ZAR ήτοι € 3,71 δισ.). Οι εισαγωγές 
από Κίνα κατέχουν το 85% των εισαγωγών κινητής τηλεφωνίας στη Νότια Αφρική. 

 
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (Automatic Data Processing Machines-
ADPM): Οι εισαγωγές από την Κίνα ανέρχονται σε 17 δισ. ραντ-ZAR (€ 1 δισ.), που 

χρησιμοποιούνται στον βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα της χώρας. 
 

Εξαρτήματα/ανταλλακτικά αυτοκινήτων: εισαγωγές συνολικής αξίας 7,4 δισ. ραντ-ZAR (€ 
435,29 εκατ.). 
 

Κλωστ/κά προϊόντα: εισαγωγές συνολικής αξίας 22 δισ. ραντ-ZAR (€ 1,29 δισ.). Ο κλάδος 
του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει ανατιμήσεις προϊόντων και 

πληθωριστικές τάσεις εξαιτίας της διατάραξης της παραγωγής των κλωστ/κών προϊόντων 
και ειδών ένδυσης που προέρχονται από την Κίνα. 
 

Φαρμακευτικά προϊόντα: Λόγω των υφιστάμενων διαταραχών στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα φαρμακευτικών προϊόντων και επακόλουθη αύξηση των τιμών των 
φαρμάκων, αναμένεται να επηρεασθούν σημαντικά τα προγράμματα περίθαλψης των 

ατόμων-φορείς του ιού HIV στη χώρα (περί τα 2,5 εκατ. άτομα), αφού η Κίνα αποτελεί τον 
κύριο προμηθευτή της Νοτ. Αφρικής σε ενεργά φαρμακευτικά συστατικά (Active 

Pharmaceutical Ingredients-APIs). 
 
Δομικά/κατασκευαστικά υλικά: τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα υποδομών (π.χ. έργα 

οδοποιίας) θα επηρεασθούν λόγω καθυστέρησης παράδοσης των απαραίτητων υλικών. 
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  Με τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, οι εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν 
ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 θα έχουν σοβαρότερο αντίκτυπο στον 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών. 

 

2019 Αξία σε ραντ-ZAR Αξία σε ευρώ-€ 

Σύνολο εισαγωγών Νοτ. 
Αφρικής 

1.273.155.076.822 
74.891.475.107 

Σύνολο εισαγωγών Νοτ. 
Αφρικής από Κίνα 

235.101.609.725 
13.829.506.454 

Προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ADPM 

111.255.393.147 6.544.434.891 
 

Κλωστ/κά προϊόντα 21.818.199.037 1.283.423.473 

Προϊόντα σιδήρου & χάλυβα 19.426.658.948 1.142.744.644 

Χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα 16.711.363.472 983.021.381 

Πλαστικά προϊόντα 11.080.689.176 651.805.246 

Παιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός 10.979.253.018 645.838.413 

Είδη υπόδησης 8.730.502.539 513.558.973 

        Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής 
 

 
Τουριστικός Κλάδος 

 
Το Τουριστικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο Νοτίου  Αφρικής (Tourism Business Council 
of South Africa-TBCSA), αναφέρει ότι η εκδοθείσα ταξιδιωτική οδηγία/απαγόρευση θα 

επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο της Νότιας Αφρικής. Η Κίνα αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγόμενου τουρισμού, με την Νότια Αφρική να 
υποδέχεται περί τους 95.000 κινέζους τουρίστες ετησίως. 

 
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PricewaterhouseCoopers, ο τουριστικός κλάδος στη 

Νότια Αφρική εκτιμάται ότι θα υποστεί απώλειες εσόδων ύψους 200 εκατ. ραντ-ZAR (€ 
11,76 εκατ.) και 1.000 θέσεων εργασίας, κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της 
χώρας.  

 
Σε αυτές τις απώλειες δεν υπολογίζονται οι επιπτώσεις στον τουρισμό της Νοτ. Αφρικής 
από τουρίστες άλλων χωρών (τουρίστες που προέρχονται από  τις εύπορες χώρες της Δυτ. 

Ευρώπης και της Αμερικής) και οι οποίοι λόγω της πανδημίας του Covid-19, θα 
προτιμήσουν να ακυρώσουν τις όποιες μετακινήσεις και ταξίδια τους και να παραμείνουν 

στις εστίες τους. 
 

 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


