ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 17 Μαρτίου 2020
«Μαύρη Δευτέρα» για το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, την Κυριακή
15 Μαρτίου, που αφορούσε στη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης/ αντιμετώπισης της
εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα, τη Δευτέρα 16 τρ. μηνός το
Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (Johannesburg Stock Exchange-JSE,
www.jse.co.za) σημείωσε σημαντική πτώση, της τάξεως του 15,15%.
Η πτώση αυτή είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί στο Χρηματιστήριο τα τελευταία 21
χρόνια (το 1998 η πτώση ήταν 16,91%) με το δείκτη αξιών να διαμορφώνεται κάτω από
το “ψυχολογικό όριο” των 40.000 μονάδων, που αποτελεί συνολικά την έκτη χειρότερη
απόδοση του Χρηματιστηρίου.
Οι αντίστοιχες πτώσεις Διεθνών Χρηματιστηρίων (Λονδίνου, Παρισίων, Τόκυου, Σαγκάης,
κ.ά.) που σημειώθηκαν σε όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο
Πρόεδρος κ. Ramaphosa, κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (State
of Emergency), συνέβαλαν στην σημαντική αυτή πτώση.
Μερικά από τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο νοτιοαφρικάνος Πρόεδρος είναι:
 κλείσιμο όλων των βαθμίδων σχολικής εκπαίδευσης, από την Τετάρτη 18 Μαρτίου
 απαγόρευση μετακινήσεων από χώρες υψηλού κινδύνου (Ιταλία, Κίνα, Ιράν, Νοτ.
Κορέα, Γερμανία Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α) με άμεση εφαρμογή, προτρέποντας
παράλληλα τους νοτιοαφρικάνους πολίτες να αποφύγουν μετακινήσεις σε Ην.
Βασίλειο, σε χώρες της Ε.Ε., στις ΗΠΑ, Κίνα και Νοτ. Κορέα
 απαγόρευση διεξαγωγής
συναυλίες, κλπ)

διαφόρων

εκδηλώσεων

(αθλητικές,

εορταστικές,

 απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων
 από τα 72 χερσαία σημεία εισόδου της χώρας κλείνουν τα 35, ενώ από τα 8
θαλάσσια σημεία εισόδου κλείνουν τα 2.
Ειδικότερα, τα 35 χερσαία και 2 θαλάσσια σημεία εισόδου που κλείνουν στη Νοτ. Αφρική
είναι τα ακόλουθα:
 Μοζαμβίκη(3): Pafuri, Giriyondo, Kosibay
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 Ναμίμπια(4): Alexanderbay, Sendelingsdrfit, Onseepkans, Rietfontein
 Μποτσουάνα(13): McCarthy's Rest, Middelputs, Gemsbok, Tweerivieren, Bray,
Mokopong, Mokghibistadt, Swartkopfontein, Derdepoort, Stockpoort, Platjan,
Pondrift, Zanzibar
 Εσουατίνη(πρώην Σουαζιλάνδη)(6): Emahlatini, Bothashoop, Waverley, Nerston,
Josefsdal, Onverwacht
 Λεσόθο(9): Sanipass, Boesmansnek, Tellebridge, Ongeluksnek,
Mononsthapass, Pekabridge, Makhaleng, Sephaphusgate

Ramatsiliso,

 Λιμένες(2): Mosselbay και Saldanha
Συνολικά, η κατάσταση έχει ως εξής:
 Μοζαμβίκη: από τα συνολικά τέσσερα(4) συνοριακά σημεία κλείνουν τα τρία (3)
 Ναμίμπια: από τα συνολικά επτά(7) συνοριακά σημεία κλείνουν τα τέσσερα (4)
 Μποτσουάνα: από τα συνολικά δεκαπέντε (17) συνοριακά σημεία κλείνουν τα δεκατρία
(13)
 Εσουατίνη(πρώην Σουαζιλάνδη): από τα συνολικά έντεκα (11) συνοριακά σημεία
κλείνουν τα έξι (6)
 Λεσόθο: από τα συνολικά δεκατέσσερα(14) συνοριακά σημεία κλείνουν τα εννέα (9)
Δεν θα κλείσει το μοναδικό συνοριακό σημείο της Νοτ. Αφρικής με τη Ζιμπάμπουε
(Beitbridge) καθώς και τα οκτώ(8) διεθνή αεροδρόμια της χώρας.
Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας, κ.
Ebrahim Patel, τα ανακοινωθέντα μέτρα για κλείσιμο των συνοριακών σταθμών και
λιμένων έχουν σκοπό να περιορίσουν μόνο την κυκλοφορία των προσώπων και δεν θα
επηρεάσουν τη ροή των αγαθών στη χώρα.
Τα κριτήρια για την επιλογή κλεισίματος των 35 συγκεκριμένων συνοριακών διαβάσεων
ήταν τα εξής:
 δεν υπήρχε σε αυτά εμπορική δραστηριότητα, αφού εξυπηρετούσε μόνο μετακίνηση
ανθρώπων και ΙΧΕ οχημάτων
 δεν διέθεταν υποδομή για διενέργεια υγειονομικών ελέγχων (π.χ. εξέταση
θερμοκρασίας) παρά μόνο προσωπικό που απαρτίζονταν από αστυνομικούς και
τελωνειακούς.
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ
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