ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 27 Μαρτίου 2020
Μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού από την
Κυβέρνηση της Νοτ. Αφρικής.
Σε διάγγελμά του ο Προέδρος της Νοτ. Αφρικής, κ. Cyril Ramaphosa, τη Δευτέρα
23 Μαρτίου, ανακοίνωσε την επιβολή μέτρων περιορισμού/απαγόρευσης της
κυκλοφορίας των πολιτών, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, με έναρξη ισχύος από τα
μεσάνυχτα της Πέμπτης 26 Μαρτίου έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Απριλίου.
Ταυτόχρονα, στο διάγγελμά του, ο Νοτιοαφρικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε και τη
λήψη μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της χώρας.
Τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί,
συνοψίζονται ως ακολούθως:
 ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης (Solidarity Fund, www.solidarityfund.co.za) στο οποίο
μπορούν να συμβάλουν εγχώριες αλλά και διεθνείς επιχειρήσεις, οργανισμοί και
ιδιώτες. Οι πόροι του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την
καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, χρηματοδοτώντας την προμήθεια του
απαραίτητου ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού. Ήδη η Νοτιοαφρικανική
Κυβέρνηση κατέθεσε το αρχικό κεφάλαιο ύψους 150 εκατ. ραντ-ZAR (€ 8,33 εκατ.).
Παράλληλα ο Πρόεδρος Ramaphosa ευχαρίστησε δημοσίως τις οικογένειες
Oppenheimer και Rupert, οι οποίες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν με ποσό ύψους 1 δισ.
ραντ-ZAR η κάθε μία (€ 55,55 εκατ.) τα κυβερνητικά μέτρα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας
 για να αποφευχθεί η μαζική προέλευση, στα σημεία πληρωμής, οι συντάξεις γήρατος
και αναπηρίας θα είναι διαθέσιμες για είσπραξη από τις 30-31 Μαρτίου, ενώ άλλες
κατηγορίες κοινωνικών επιδομάτων πρόνοιας θα είναι διαθέσιμες για είσπραξη από την
1η Απριλίου
 οι φορολογικές Αρχές της χώρας θα καταβάλλουν, στις επιχειρήσεις, τις επιδοτήσεις
απασχόλησης εργαζομένων, σε μηνιαία βάση αντί της εξαμηνιαίας που ίσχυε μέχρι
σήμερα
 θα δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ραντ-ZAR μηνιαίως (€ 27,7), για τους
επόμενους τέσσερις μήνες, σε όσους εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα, αμείβονται με
λιγότερο από 6.500 ραντ-ZAR (€ 361) το μήνα (αυτό το μέτρο αφορά πάνω από
τέσσερα(4) εκατομμύρια εργαζόμενους)
 όσες επιχειρήσεις διαθέτουν φορολογική ενημερότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών
μικρότερο των 50 εκατ. ραντ-ZAR (€ 2,77 εκατ.), θα μπορούν να καθυστερήσουν την
πληρωμή του 20% των φορολογικών τους υποχρεώσεων, για τους επόμενους
τέσσερεις(4) μήνες καθώς και ποσοστό του εταιρικού φόρου που τους αναλογεί, χωρίς
ποινές ή τόκους υπερημερίας, για τους επόμενους έξι (6) μήνες (η παρέμβαση αυτή
αναμένεται να βοηθήσει πάνω από 75.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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 εξετάζεται επίσης η δυνατότητα προσωρινής μείωσης των εισφορών εργοδοτών και
εργαζομένων στο Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας (Unemployment Insurance Fund-UIF)
και των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Skill Development
Fund-SDF)
 διάθεση ποσού ύψους 500 εκατ. ραντ-ZAR (€ 27,77 εκατ.), για ενίσχυση της
ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής
αιτήσεων
 διάθεση πακέτου οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 3 δισ. ραντ-ZAR (€ 166,66 εκατ.), για
χρηματοδότηση επιχειρήσεων των βιομηχανικών κλάδων που πλήττονται από την
πανδημία ή που είναι κρίσιμες για την αντιμετώπισή της. Τα εν λόγω πακέτο θα
διαχειρίζονται από κοινού ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Industrial
Development Corporation) και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και
Ανταγωνισμού (Department of Trade, Industry and Competition)
 πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατ. ραντ-ZAR (€ 11,11 εκατ.), για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού και φιλοξενίας, οι οποίες πλήττονται λόγω της
εφαρμογής μέτρων απαγόρευσης ή περιορισμού των ταξιδιωτικών μετακινήσεων
 πακέτο στήριξης ύψους 1,2 δισ. ραντ-ZAR (€ 66,66 εκατ.), διαθέσιμο σε αγροτικές
επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και η
επάρκεια ειδών και τροφίμων της αγροτικής/γεωργικής παραγωγής. Επίσης χορηγείται
πίστωση ύψους 100 εκατ. ραντ-ZAR (€ 5,55 εκατ.) στην Τράπεζα Αγροτικής Γης (Land
Bank) για να συνδράμει οικονομικά αγρότες/γεωργούς που αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα επιβίωσης
 μέσω του Προγράμματος Προσωρινής Ανακούφισης Εργαζομένων (Temporary
Employee Relief Scheme-TERS), θα μπορούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται
λόγω των μέτρων, να καταβάλλουν τους μισθούς στους υπαλλήλους τους με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας (Unemployment Insurance FundUIF)
 πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME Relief Scheme), το
οποίο θα καταστήσει διαθέσιμη τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης σε επιχειρήσεις
που το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι 100% νοτιοαφρικάνικο και ποσοστό άνω του 70%
των εργαζομένων είναι πολίτες Νοτ. Αφρικής. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση θα ισχύσει
από 1η Απριλίου και για έξι (6) μήνες με επιτόκιο 5% (το τρέχον επιτόκιο τραπεζικού
δανεισμού, σε ραντ, κυμαίνεται από 8,75%-10,25%), αποσκοπώντας στη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στην
επιχειρηματικότητα και στην οικονομία.
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ
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