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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 22 Φεβρουαρίου 2018 

 

Κατάθεση Σχεδίου Προϋπολογισμού νοτιοαφρικανικής Κυβέρνησης. 
 

  Στις 21 τρ. μηνός ο Υπουργός Οικονομικών κ. Malusi Gigaba, προέβη στην κατάθεση του 

Σχεδίου Προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο της χώρας, αφού ο νέος Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. 

Cyril Ramaphosa, που διαδέχθηκε τον αποπεμφθέντα πρώην πλέον Πρόεδρο κ. Jacob Zuma, τον 

διατήρησε στη θέση αυτή, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα μήνυμα σταθερότητας και 

συνέχειας στις διεθνείς αγορές. 

  

            Τα κύρια σημεία του Σχεδίου Προϋπολογισμού του 2018, όπως τα περιέγραψε ο κ. Gigaba, 

είναι η επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας, με μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 85,7 δισ. ράντ-

ZAR (περίπου € 5,86 δισ.), κλιμακωτά για τα επόμενα τρία έτη, με παράλληλη αύξηση των δημοσίων 

εσόδων, μέσω αναπροσαρμογής διαφόρων συντελεστών κυρίως της έμμεσης φορολογίας 

(εκτιμώμενα έσοδα 36 δισ. ZAR ή περίπου € 2,48 δισ.). 

 

  Τα κυριότερα σημεία του Σχεδίου Προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα: 

 

Έσοδα (αύξηση κατά 36 δισ. ZAR) 

 Αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ από 14% σε 15%, από 1 Απριλίου τρ. έτους (η πρώτη αύξηση 

ΦΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια). Η εν λόγω αύξηση εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 

22,9 δισ. ZAR (περίπου € 1,58 δισ.) 
 

 Αύξηση των ειδικών φόρων (excise duties) από 5% και 7% σε 7% και 9% με προσδοκώμενα 

έσοδα: 

 οινοπνευματώδη, τσιγάρα:    4,3 δισ. ZAR (περίπου € 296,55 εκατ.) 

 καύσιμα:      1,2 δισ. ZAR (περίπου € 82,75 εκατ.) 

 είδη πολυτελείας:    1 δισ. ZAR (περίπου € 68,96 εκατ.) 

 αντικειμενικές αξίες ακινήτων: 150 εκατ. ZAR (περίπου € 10,34 εκατ.) 
 

 Αναπροσαρμογή άλλων φορολογικών συντελεστών: 29,5 δισ. ZAR (περίπου € 6,6 δισ.) 

 

 Δαπάνες (μείωση κατά 85,7 δισ. ZAR) 

 Περικοπή δημοσίων επενδύσεων: 53,4 δισ. ZAR (περίπου € 3,68 δισ.) 

 Μείωση επιχορηγήσεων στη τοπική αυτοδιοίκηση: 28 δισ. ZAR (περίπου € 1,93 δισ.) 

 Περικοπές μισθών του δημοσίου τομέα: 4,3 δισ. ZAR (περίπου € 296,55 εκατ.) 

 

  Ειδικότερα, όσον αφορά στην αύξηση του ποσοστού του ΦΠΑ κατά μία εκατοστιαία μονάδα, 

από 14% σε 15%, ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι αυτή θα έχει, μεσοπρόθεσμα, τις λιγότερο 

επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Παράλληλα ο κ. Gigaba 

εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα εκτιμήσουν θετικά τα οικονομικά 

μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ανακοινώθηκαν, αναβαθμίζοντας τη νοτιοαφρικάνικη 

οικονομία (οι οίκοι Fitch και Standard & Poor's έχουν αξιολογήσει τη Νοτ. Αφρική στη βαθμίδα 

“junk status”, ενώ ο οίκος Moody’s στη τελευταία βαθμίδα πριν το “junk status”). 
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  Ο κ. Gigaba σημείωσε επίσης στην ομιλία του, για τον προϋπολογισμό, ότι το δημοσιονομικό 

πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά, αναφέροντας ειδικότερα ότι με τα προτεινόμενα δημοσιονομικά 

μέτρα το δημόσιο έλλειμμα, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα περιορισθεί σε 3,6% το 2018  

(από 4,3% το 2017), ενώ περαιτέρω μείωση σε 3,5% αναμένεται για τα έτη 2019 και 2020.  

 

  Παράλληλα, το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 

55,1% το 2018 (από 53,3% το 2017), ενώ για τα έτη 2019 και 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 

55,3% και 56% αντίστοιχα. 

 

  Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών οι πρόσφατα αναθεωρημένες προβλέψεις, 

αναφέρουν ότι για το 2018 το ΑΕΠ θα σημειώσει αύξηση 1,5% (έναντι 1% το 2017), ενώ για τα έτη 

2019 και 2020 η πρόβλεψη είναι για αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό 1,8% και 2,1% αντίστοιχα.  

 

  Ο κ. Gigaba, μίλησε για την απαρχή μιας νέας περιόδου αισιοδοξίας και επίτευξης στόχων, 

όχι μόνο λόγω του οράματος που παρουσίασε, στις 16 τρ. μηνός, στις προγραμματικές του δηλώσεις, 

ο νέος Πρόεδρος κ. Cyril Ramaphosa (State Of the Nation Address-SONA), αλλά και λόγω των 

διαφαινόμενων θετικών προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, με ενίσχυση των επενδυτικών 

προοπτικών και αύξηση της κατανάλωσης. 

 

  Οι χρηματιστηριακές αγορές αντέδρασαν θετικά στις ανακοινώσεις του Υπουργού 

Οικονομικών και το ραντ-ZAR κατέγραψε ανατίμηση σε σχέση με τα κυριότερα νομίσματα και 

ειδικότερα με το δολλ. ΗΠΑ (από 1 $ = 11,73 R σε 1 $ = 11,62 R). 

 

  Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές σχολιάζουν κατ’ αρχήν θετικά τα δημοσιονομικά μέτρα που 

ανακοινώθηκαν, τονίζοντας ότι ο μεγάλος “κερδισμένος” του προϋπολογισμού είναι η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και οι μεγάλοι “χαμένοι” είναι οι δημόσιες επενδύσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

  Συγκεκριμένα η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού 

προϋπολογισμού, λαμβάνοντας επιπλέον 57 δισ. ZAR (περίπου € 3,93 δισ.) μέσα στα επόμενα τρία 

χρόνια, που αφορά στην παροχή δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε οικονομικά ασθενείς και 

εργαζόμενους φοιτητές (2018: 12,4 δισ. ZAR, 2019: 20,3 δισ. ZAR, 2020: 24,3 δισ. ZAR). 

 

  Αντίθετα σημαντικές περικοπές προβλέπονται στις δημόσιες επενδύσεις, που περιλαμβάνουν 

προγράμματα ανέγερσης σχολείων και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, στην κατασκευή νέων 

εργατικών κατοικιών, στη συντήρηση και επισκευή των επαρχιακών δρόμων, έργων υδροδότησης 

και αποχέτευσης, έργων ηλεκτροδότησης, ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών και 

σιδηροδρομικών δικτύων, κ.ά. 

 

  Οι ίδιοι αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι δημοσιονομικού “εκτροχιασμού” δεν 

έχουν ακόμη εξαλειφθεί, αφού η αβεβαιότητα όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων 

δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι υπαρκτή, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον με τις 

υπερχρεωμένες και ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς(State Owned Enterprises-

SOEs), όπως η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (ESKOM) και η αεροπορική εταιρεία South African 

Airlines-SAA), των οποίων οι ανάγκες δανεισμού εγγυώνται από το κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


