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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 10 Απριλίου 2020 
 

 

Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των 
οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού που έλαβε η Κυβέρνηση της Νοτ. 

Αφρικής. 
 

Με νεότερο τηλεοπτικό του διάγγελμά, την Πέμπτη 9 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Νοτ. 
Αφρικής, κ. Cyril Ramaphosa, ανακοίνωσε την παράταση, κατά 2 εβδομάδες έως τις 30 
Απριλίου, των μέτρων περιορισμού/απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών. 

 
Η νέα παράταση, όπως εκτιμούν εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές, αναμένεται να επηρεάσει  

περαιτέρω την εύθραυστη οικονομία της χώρας, μετά και τις δύο απανωτές υποβαθμίσεις 
της πιστοληπτικής ικανότητας της Νοτ. Αφρικής, στην υποεπενδυτική κατηγορία (“junk 
status”),  από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης  “Moody’s” και “Fitch” (27 Μαρτίου & 3 

Απριλίου τρ.έ. αντίστοιχα). 
 
Όπως ανέφερε ο κ. Ramaphosa η στρατηγική της Κυβέρνησης αποτελείται από τρία 

σκέλη: 
 

- εντατικοποίηση των ελέγχων για έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων 

της πανδημίας 
 

- εφαρμογή ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων οικονομικής στήριξης, για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων και ατόμων που πλήττονται από την πανδημία 

 

- προώθηση ενός προγράμματος αυξημένης κοινωνικής στήριξης και πρόνοιας για την 
προστασία των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών 

 

Ειδικότερα, για το δεύτερο σκέλος, στο διάγγελμά του, ο Νοτιοαφρικάνος Πρόεδρος έκανε 
μια πρώτη αποτίμηση ορισμένων μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, που ελήφθησαν για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομική ζωή της 

χώρας: 
   

 το νεοϊδρυθέν Ταμείο Αλληλεγγύης (Solidarity Fund, www.solidarityfund.co.za) έχει, 
μέχρι στιγμής, συγκεντρώσει, από προσφορές επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδιωτών, 

το ποσό των 2,2 δισ. ραντ-ZAR (€ 115,78 εκατ.). Από το ποσό αυτό ήδη 1 δισ. ραντ-
ZAR (€ 52,63 εκατ.) έχει χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια βασικών αναγκών σε 
ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό (μάσκες, γάντια, αναπνευστήρες, κορωνοτέστ). 

Παράλληλα ο Πρόεδρος Ramaphosa ανακοίνωσε την περικοπή κατά 1/3 των μηνιαίων 
αποδοχών τόσο του ιδίου όσο και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου 
(Υπουργοί, Αναπληρωτές και Υφυπουργοί), για διάστημα 3 μηνών. Τα χρήματα θα 

δοθούν για την ενίσχυση του Ταμείου 
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 το Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας (Unemployment Insurance Fund-UIF), το οποίο 
διαθέτει πόρους ύψους 40 δισ. ραντ-ZAR (€ 2,10 δισ.), έχει ήδη καταβάλει οικονομικές 

ενισχύσεις ύψους 356 εκατ. ραντ-ZAR (€ 18,73 εκατ.) σε εργαζόμενους που δεν 
απασχολούνται λόγω των μέτρων 

 

 ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Industrial Development Corporation-IDC) 
θα διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικού και νοσοκομειακού 

εξοπλισμού,  ύψους 3 δισ. ραντ-ZAR (€ 157,89 εκατ.). Έχει επίσης εγκριθεί η διάθεση 
ποσού ύψους 130 εκατ. ραντ-ZAR (€ 6,84 εκατ.) για χρηματοδότηση επιχειρήσεων των 

βιομηχανικών κλάδων που πλήττονται από την πανδημία ή που είναι κρίσιμες για την 
αντιμετώπισή της, ενώ επιπλέον κονδύλια ύψους 400 εκατ. ραντ-ZAR (€ 21,05 εκατ.) 
είναι στη διαδικασία έγκρισης στο προσεχές διάστημα 

 

 ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Μικρών Επιχειρήσεων (Small Enterprise Finance 
Agency-SEFA) έχει εγκρίνει την παράταση πληρωμής εταιρικών δανείων, χωρίς ποινές 
ή τόκους υπερημερίας, για τους επόμενους έξι (6) μήνες  

 

 κονδύλια ύψους 500 εκατ. ραντ-ZAR (€ 26,31 εκατ.), είναι διαθέσιμα, προς 
εκταμίευση, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

 ανακατανομή πακέτου στήριξης ύψους 1,2 δισ. ραντ-ZAR (€ 63,15 εκατ.), σε αγροτικές 
επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και η 
επάρκεια ειδών και τροφίμων της αγροτικής/γεωργικής παραγωγής 

 

 μέχρι σήμερα 11.000 δεξαμενές αποθήκευσης νερού έχουν δοθεί σε οικισμούς και 
κοινότητες που είχαν αδυναμία πρόσβασης σε πόσιμο νερό. 

 
Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής έκανε επίσης έκκληση στις επιχειρήσεις να μην 

επικαλεσθούν την ρήτρα της “ανωτέρω βίας/force majeure” στα συμβόλαια και στις 
εμπορικές τους συναλλαγές, αλλά να συνεχίσουν να υλοποιούν τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, καθώς αντίστοιχες πρακτικές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην ήδη υποτονική οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας καταστροφικό “ντόμινο” 
στην αγορά, λόγω αθέτησης αξιώσεων και απαιτήσεων. 

 
 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
Γιοχάνεσμπουργκ 


