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Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του
κορωνοϊού στην Νέα Ζηλανδία
Η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας παρουσίασε νέες πολιτικές αντιμετώπισης των οικονομικών
συνέπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: αφ’ενός
στην πολύ δυναμική στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας
ειδικού Ταμείου το οποίο ανακοινώθηκε κατά την κατάθεση του Προϋπολογισμού και αφ’ετέρου
στην προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων απέναντι σε επιθετικές εξαγορές από διεθνείς
εταίρους, μέσω της τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου.
Προϋπολογισμός 2020
Η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας παρουσίασε στις 14 Μαΐου τ.ε. τον προϋπολογισμό 2020 ο
οποίος τιτλοφορείται «Ξαναχτίζουμε μαζί» (Rebuidling Together) και αφορά την περίοδο από
1η Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021.
Ο Προϋπολογισμός δημιουργεί ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης και Ανάκαμψης από τον Κορωνοϊό
(Covid-19 Response and Recovery Fund) το οποίο θα διαχειριστεί κεφάλαια ύψους 50 δισ. δολ.
Νέας Ζηλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Ζηλανδία είχε ήδη ανακοινώσει, στις 17 Μαρτίου τ.ε.,
ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας ύψους 12,1 δισ. NZD, το οποίο
αντιστοιχούσε στο 4,0% του νεοζηλανδικού ΑΕΠ, (βλ. ανωτέρω σχετ.). Τα κεφάλαια του νέου
Ταμείου θα προστεθούν στην προηγούμενη χρηματοδότηση ανεβάζοντας το συνολικό ύψος
της κρατικής στήριξης στα 62,1 δισ. NZD.
Αναλυτικότερα, το ειδικό Ταμείο θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων:
 Πακέτο στήριξης επιχειρήσεων ύψους 4 δισ. NZD, εκ των οποίων τα 3,2 δισ. NZD θα
κατευθυνθούν στην επιδότηση μισθών για επιπλέον 8 εβδομάδες, μετά την αρχική
χρηματοδότηση 12 εβδομάδων του προηγούμενου πακέτου στήριξης
 Κατασκευή έργων υποδομής συνολικού ύψους 3 δισ. NZD
 Δράσεις επιμόρφωσης εργαζομένων συνολικού ύψους 1,6 δισ. NZD
 Δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς περιβαλλοντικής προστασίας συνολικού ύψους 1,1
δισ. NZD
 Πακέτο στήριξης της κοινότητας των Μαορί συνολικού ύψους 900 εκατ. NZD
 Πακέτο στήριξης του τουρισμού συνολικού ύψους 400 εκατ. NZD
 Ενίσχυση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας συνολικού ύψους 192 εκατ. NZD
Οι παρεμβάσεις που έχουν εξαγγελθεί έως αυτή τη στιγμή, τόσο στο πλαίσιο του πρώτου
πακέτου στήριξης τον Μάρτιο, όσο και στο πλαίσιο των χθεσινών εξαγγελιών του
Προϋπολογισμού, αφορούν σε χρηματοδότηση δράσεων συνολικού ύψους 41,9 δισ. NZD.
Συνεπώς το Ταμείο Αντιμετώπισης και Ανάκαμψης από τον Κορωνοϊό διατηρεί επιπλέον
αδιάθετο αποθεματικό ύψους 20,2 δισ. NZD, με την δυνατότητα να το αξιοποιήσει σε
συμπληρωματικά μέτρα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στο μέλλον.
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Επισημαίνεται ότι, πριν την έναρξη της κρίσης, το δημόσιο χρέος της Νέας Ζηλανδίας
βρισκόταν σε επίπεδο κατώτερο του 20% του ΑΕΠ (οικονομικό έτος 2018/2019). Ωστόσο, οι
ανακοινωθείσες δαπάνες στήριξης της οικονομίας αναμένεται ότι θα αυξήσουν το δημόσιο
χρέος κατά 50% έως το τέλος του οικονομικού έτους 2020/2021 (30,2% του ΑΕΠ) και θα το
υπερδιπλασιάσουν έως το τέλος του 2022/2023 (53,6% του ΑΕΠ), σύμφωνα με εκτιμήσεις του
Υπουργείου Οικονομίας της χώρας.
Επενδυτικός Νόμος
Πέρα από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει προβεί και
σε προσωρινή τροποποίηση των διατάξεων του Επενδυτικού Νόμου, προκειμένου να αυξηθεί
ο έλεγχος στις διεθνείς εξαγορές νεοζηλανδικών επιχειρήσεων που ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα και να διασφαλιστεί ότι δεν μεταβιβάζεται η
ιδιοκτησία σε τιμές χαμηλότερες της αξίας, λόγω προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας.
Συγκεκριμένα, η διάταξη του ισχύοντος Επενδυτικού Νόμου της Νέας Ζηλανδίας (Overseas
Investment Amendment Act 2018) που ορίζει ότι οι διεθνείς αγοραπωλησίες ακίνητης
ιδιοκτησίας οφείλουν να ανακοινώνονται από τους ενδιαφερομένους στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες προκειμένου να ελεγχθεί εάν πλήττονται εθνικά συμφέροντα, θα εφαρμόζεται πλέον
στο σύνολο των διεθνών αγοραπωλησιών, τόσο αυτών που αφορούν σε ακίνητη ιδιοκτησία,
όσο και αυτών που αφορούν σε μεταβίβαση ιδιοκτησίας εμπορικών ή παραγωγικών
επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα αφορά σε όλες τις διεθνείς συναλλαγές, ανεξαρτήτως ύψους, στον
βαθμό που αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση μεριδίου άνω του 25% σε νεοζηλανδική
επιχείρηση.
Η προσωρινή τροποποίηση του Επενδυτικού Νόμου θα επανεξετάζεται κάθε 90 ημέρες
προκειμένου να αποτιμάται εκ νέου εάν παραμένει απαραίτητη. Η Κυβέρνηση έχει διευκρινίσει
ότι ο ανωτέρω έλεγχος (και η ενδεχόμενη απόρριψη) των διεθνών αγοραπωλησιών θα ασκείται
με μετριοπάθεια και ότι η διαδικασία του ελέγχου θα είναι σύντομη. Ωστόσο, ευρωπαϊκές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Νέα Ζηλανδία έχουν εκδηλώσει προβληματισμό
σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις της ρύθμισης στις ευρωπαϊκές επενδύσεις.
Σημειώνουμε ότι ο Επενδυτικός Νόμος της Νέας Ζηλανδίας, όπως ίσχυε πριν την
τροποποίηση, εστίαζε στον έλεγχο της απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από μη μόνιμους
κατοίκους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τιμές των ακινήτων δεν αυξάνονται ταχύτερα από
την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Το κείμενο του Νόμου είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0082/latest/DLM356881.html
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