ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 22 Απριλίου 2020
Εξαγγελία πακέτου οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών
συνεπειών του κορωνοϊού στη Νοτ. Αφρική.
Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, με νεότερο βραδυνό διάγγελμα του,
την Τρίτη 21 Απριλίου, ανακοίνωσε ένα άνευ προηγουμένου πρόγραμμα κοινωνικής και
οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους 500 δισ. ραντ-ZAR (περίπου € 24,39 δισ., 1 € =
20,5 ZAR) για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωναϊού/Covid-19 στη χώρα.
Το εν λόγω πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας, ανέρχεται στο 10% περίπου του ΑΕΠ
της χώρας. Στο διάγγελμά του ο κ. Ramaphosa ανέφερε ότι ποσό ύψους 130 δισ. ραντ (€
6,34 δισ.) αφορά ανακατανομή πόρων και κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί στον
τρέχοντα προϋπολογισμό, αναφέροντας ότι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Tito Mboweni θα
αναφερθεί, με περισσότερο στοιχεία, σχετικά με την διαμόρφωση του νέου
προϋπολογισμού εν ευθέτω χρόνο.
Για το υπόλοιπο ποσό, ύψους 370 δισ. ραντ (€ 18,05 δισ.) θα αναζητηθούν εξωτερικές
πηγές χρηματοδότησης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα-ΠΤ, η Νέα Αναπτυξιακή ΤράπεζαNDBZ(Τράπεζα των χωρών Brics) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ.
Ο κ. Ramaphosa σημείωσε ότι η χώρα διανύει τη δεύτερη από τις τρεις φάσεις στην
εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού/Covid-19. Αυτές οι φάσεις έχουν ως εξής:
Φάση 1η:
Η πρώτη φάση αφορούσε στη λήψη μέτρων για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της
πανδημίας σε επιχειρήσεις και πρόσωπα και περιελάμβανε:
α)φορολογικές απαλλαγές, β)αποδέσμευση κεφαλαίων, γ)έκτακτη χρηματοδότηση
δράσεων και δ)μισθολογικές ενισχύσεις από το Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας
(Unemployment Insurance Fund-UIF).
Φάση 2η:
Στη δεύτερη φάση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η Νοτ. Αφρική, θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί η μείωση της προσφοράς και της ζήτησης, στην αγορά, και να
προστατευθούν οι θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση της Νοτ. Αφρικής,
παρέχει ένα πακέτο κοινωνικής και οικονομικής στήριξης ύψους 500 δισ. ραντ-ZAR
(περίπου € 24,39 δισ.). Αυτό θα κατανεμηθεί ως εξής:
α)παροχή πρόσθετων κονδυλίων στις Υπηρεσίες Υγείας, β)αντιμετώπιση του υποσιτισμού,
γ)ενίσχυση των επιχειρήσεων και δ)επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η χρηματοδότηση του πακέτου κοινωνικής και οικονομικής στήριξης, που
ανακοινώθηκε, θα γίνει μέσω της ανακατανομής πόρων και κονδυλίων του τρέχοντος
προϋπολογισμού και αναζήτησης χρηματοδότησης από διεθνείς οργανισμούς και
ιδρύματα.
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Φάση 3η:
Οι πολιτικές στην τρίτη φάση, θα αποσκοπούν σε:
α) εφαρμογή οικονομικής στρατηγικής για την προώθηση της ανάκαμψης, β)υιοθέτηση
μέτρων για την τόνωση της ζήτησης και της προσφοράς και γ)έναρξη σημαντικού
προγράμματος δημιουργίας έργων υποδομής
Σχετικά με την προσφυγή σε διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ
στη Νοτ. Αφρική, κ. Montfort Mlachila, ανέφερε ότι η Νότ. Αφρική δικαιούται έκτακτη
χρηματοδότηση ύψους $ 4,2 δισ. δολ., σε περίπτωση που ζητήσει οικονομική υποστήριξη
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού. Ένα τέτοιο δάνειο θα ήταν πληρωτέο
σε διάστημα 3 έως 5 ετών και με επιτόκιο λίγο παραπάνω από 1%.
Ωστόσο, εντός του κυβερνώντος κόμματος ANC (African National Congress), που
βρίσκεται αδιάλειπτα στην εξουσία, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα
και τις πρώτες ελεύθερες εκλογές (27.4.1994), εκφράζονται πολλές αντίθετες απόψεις, με
το επιχείρημα ότι οι διαρθρωτικές προσαρμογές, που σχετίζονται με δάνεια από διεθνείς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, θα υπονόμευαν την κυριαρχία του
έθνους.
Ο κ. Mlachila τόνισε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο πλαίσιο της ταχείας
χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν τίθενται τέτοιοι όροι. Ωστόσο,
όπως επισήμανε, δεν δίνεται “λευκή επιταγή”, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της
χρηστής διακυβέρνησης και ειδικότερα της καλής οικονομικής διαχείρισης και της
διαφάνειας στη χρήση των πόρων και στον έλεγχο των οικονομικών.
Οι 7 μεγαλύτερες παρεμβάσεις του πακέτου οικονομικών μέτρων για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού στη Νοτ. Αφρική.
Το πρόγραμμα υποστήριξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες επτά(7) σημαντικές παρεμβάσεις
με τα προβλεπόμενα αντίστοιχα ποσά:
Δανειακές διευκολύνσεις - 200 δισ. ραντ (περίπου € 9,75 δισ.)
Πακέτο στήριξης, ύψους 200 δισ. ραντ (περίπου € 9,75 δισ.) από τις πέντε μεγαλύτερες
εμπορικές τράπεζες της χώρας (FNB, Capitec, Absa, Nedbank και Standard Bank), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Νοτ. Αφρικής (South
African Reserve Bank-SARB), για την παροχή δανειακών διευκολύνσεων που θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων, μισθών των υπαλλήλων,
μισθωμάτων για κτήρια και εγκαταστάσεις και πληρωμές προμηθευτών.
Καταβολή επιδομάτων - 50 δισ. ραντ (περίπου € 2,43 δισ.)
Καταβολή ειδικού επιδόματος κορωνοϊού, διάρκειας έξι (6) μηνών, στις οικονομικά
ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Όσοι λαμβάνουν επίδομα τέκνων θα πάρουν επιπλέον
300 ραντ, ανά παιδί, τον Μάιο (€ 14,63) και επιπλέον 500 ραντ (€ 24,39) πάλι ανά παιδί,
για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες από Ιούνιο έως και Οκτώβριο. Όλοι οι υπόλοιποι
δικαιούχοι επιδομάτων θα λάβουν επιπλέον 250 ραντ (€ 12,19) ανά μήνα για τους
επόμενους έξι μήνες.
Προστίθεται ένα καινούργιο επίδομα “Κοινωνικής Αρωγής για το Άγχος” (Social Relief of
Distress), ποσού ύψους 350 ραντ (€ 17,07) το μήνα, για τους επόμενους έξι μήνες, σε
όσους είναι άνεργοι και δεν λαμβάνουν άλλες μορφές επιχορηγήσεων ή πληρωμές από
το Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας (Unemployment Insurance Fund-UIF).
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - 100 δισ. ραντ (περίπου € 4,88 δισ.)
Μέχρι σήμερα, το Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας-UIF έχει καταβάλει ποσό συνολικού
ύψους 1,6 δισ. ραντ (€ 78,04 εκατ.), ως ειδικό επίδομα “Covid-19”, σε περισσότερες από
37.000 επιχειρήσεις για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που έχασαν την
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εργασία τους, λόγω της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ωστόσο,
ένα επιπρόσθετο ποσό ύψους 100 δισ. (€ 4,88 δισ.) θα διατεθεί για την προστασία και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει επίσης να παρέχει
βοήθεια, με τη μορφή δανείων, επιχορηγήσεων και αναδιάρθρωσης χρέους σε μικρές
επιχειρήσεις, μικρά τοπικά καταστήματα τροφίμων(spaza) και σε άλλες
υπαίθριες/άτυπες επιχειρήσεις, στα οποία έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 100 εκατ. ραντ (€
4,87 εκατ.).
Φορολογικές ελαφρύνσεις - 70 δισ. ραντ (περίπου € 3,41 δισ.)
Θα εισαχθεί μια σειρά μέτρων φορολογικών απαλλαγών για την ελάφρυνση της πίεσης
που δέχονται επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Mboweni θα
παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερο στάδιο. Προς το παρόν υπάρχει
δυνατότητα καθυστέρησης καταβολής εργοδοτικών εισφορών, διάρκειας τεσσάρων(4)
μηνών. Οι επιστροφές ΦΠΑ θα διεκπεραιώνονται με γρηγορότερους ρυθμούς ενώ θα
υπάρξει και δυνατότητα καθυστέρησης στην καταβολή του φόρου άνθρακα (carbon tax).
Αυξάνεται επίσης στα 100 εκατ. ραντ (€ 4,88 εκατ) το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών
των επιχειρήσεων που δικαιούνται την καθυστέρηση καταβολής φορολογικών
υποχρεώσεων, ενώ αυξάνεται σε 35% το ποσοστό, από τις παρακρατήσεις φόρων, που
μπορεί να καθυστερήσει η καταβολή του. Επιπλέον, δεν θα επιβληθούν ποινές ή τόκοι
υπερημερίας, για καθυστέρηση πληρωμών, εφ’ όσον οι φορολογούμενοι μπορούν να
αποδείξουν ότι επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού. Τέλος, όσοι δωρίζουν
χρηματικά ποσά, στο Ταμείο Αλληλεγγύης Ταμείου Αλληλεγγύης (Solidarity Fund),
δικαιούνται έκπτωση φόρου.
Οικονομική ενίσχυση Δήμων - 20 δισ. ραντ (περίπου € 975,60 εκατ.)
Οι Δήμοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή πρόσθετης χρηματοδότησης,
ύψους 20 δισ. ραντ (€ 975,60 εκατ.) για δαπάνες έκτακτης ανάγκης υδροδότηση και για
απολυμάνσεις χώρων, για τις δημόσιες συγκοινωνίες και για την παροχή τροφής και
καταφυγίου στους άστεγους.
Διανομή 250.000 δέματα τροφίμων
Εντός των προσεχών ημερών θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό σύστημα παροχής φαγητού μέσω κουπονιών και μετρητών- σε οικονομικά ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες.
Επιπλέον, το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Department of Social Development) σε
συνεργασία με ΜΚΟ και το Ταμείο Αλληλεγγύης θα διανείμει 250.000 δέματα τροφίμων,
σε ολόκληρη τη χώρα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, για την αντιμετώπιση των άμεσων
επισιτιστικών αναγκών.
Προμήθεια ιατρικού/νοσοκομειακού εξοπλισμού - 100 εκατ. ραντ (περίπου €
4,88 εκατ.)
Το τελευταίο διάστημα έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ποσού ύψους 100 εκατ. ραντ (€ 4,88
εκατ.) από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Industrial Development
Corporation-IDC), για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού
ατομικής προστασίας των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
(ιατρικό/νοσοκομειακό προσωπικό, αστυνομικό προσωπικό, προσωπικό στις υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας, κ.ά.)
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ
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