ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 4 Μαρτίου 2019
Άρση απαγόρευσης πώλησης αμυντικού εξοπλισμού νοτιοαφρικανικής
προέλευσης στην Ινδία.
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Νοτ. Αφρικής, κ. Cyril
Ramaphosa, στην Ινδία, που πραγματοποιήθηκε στις 27.1 τρ. έτους, συμφωνήθηκε, με τον
Ινδό Πρωθυπουργό κ. Narendra Modi, η άρση της απαγόρευσης πώλησης αμυντικού
εξοπλισμού που είχε επιβάλει η ινδική κυβέρνηση στη νοτιοαφρικανική κρατική εταιρεία
αμυντικού εξοπλισμού “Denel”.
Η ινδική κυβέρνηση, και ειδικότερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, από το 2005,
είχε αποκλείσει την εταιρεία “Denel” από τη δυνατότητα συμμετοχής της σε διαγωνισμούς
προμήθειας αμυντικού υλικού του ινδικού στρατού (του δεύτερου μεγαλύτερου στον κόσμο
μετά της Κίνας), κατατάσσοντάς την στην “μαύρη” λίστα των προμηθευτών της, μετά από
καταγγελίες για διαφθορά και απόπειρες χρηματισμού για ανάθεση συμβολαίων.
Η επίσκεψη του Προέδρου της Νοτ. Αφρικής στην Ινδία ήταν σε συνέχεια της πρώτης
υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής διάσκεψης, μεταξύ των δύο χωρών, που
πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ (29-30 Απριλίου 2018), υπό τον χαρακτηριστικό
τίτλο “Ενωμένοι λόγω Κληρονομιάς, Ενωμένοι για την Ευημερία” (“United by Legacy,
Unified for Prosperity”), αποσκοπώντας στην περαιτέρω σύσφιξη των διμερών οικονομικών,
εμπορικών και επιχειρηματικών τους σχέσεων και της στενότερης συνεργασίας τους στο
πλαίσιο της ομάδας χωρών BRICS, που αποτελούν μέλη.
Από πλευράς του, ο Ινδός Πρωθυπουργός κ. Modi, τόνισε το ζωηρό ενδιαφέρον της
ινδικής κυβέρνησης για ανάπτυξη συνεργασιών και δημιουργίας κοινών επιχειρηματικών
σχημάτων (joint ventures) με την εταιρεία “Denel”, ενώ επιβεβαίωσε την ζωηρή επιθυμία της
Ινδίας για συμπαραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις
υποδομές που διαθέτει η εν λόγω εταιρεία στον αμυντικό τομέα.
Όπως επισήμανε ο κ. Modi, η ανάληψη των καθηκόντων, ως Προέδρου της Νοτ.
Αφρικής, από τον κ. Ramaphosa (ο οποίος διαδέχθηκε πριν από ένα χρόνο, στις 16.2.2018,
τον αποπεμφθέντα πρώην Πρόεδρο κ. Jacob Zuma, ακριβώς λόγω σειράς φημολογούμενων
σκανδάλων για διαφθορά και για διασυνδέσεις του με την ινδικής καταγωγής οικογένεια
Gupta), δημιουργεί πλέον πρόσφορο έδαφος για εποικοδομητικές και έντιμες συνεργασίες.
Ωστόσο, από ινδικής πλευράς τέθησαν και κάποιοι προβληματισμοί αναφορικά με:
 την προστασία των προγραμματιζόμενων επενδύσεων
 τη δυνατότητα απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού από την Ινδία
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 τις συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης και προστασίας του εν λόγω προσωπικού, λόγω υψηλής
εγκληματικότητας στη Νοτ. Αφρική
 την απλοποίηση του καθεστώτος παραχώρησης θεωρήσεων (visas) ταξειδίων, παραμονής
και εργασίας
Ο Προέδρος κ. κ. Ramaphosa, ανέφερε ότι το υφιστάμενο διμερές σύστημα
χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, παραμονής και εργασίας τελεί υπό αναθεώρηση, ώστε να
καταστούν απρόσκοπτες οι εκατέρωθεν μετακινήσεις.
Εγχώριοι οικονομικοί και στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διαφαινόμενη
συνεργασία της “Denel” με την ινδική κυβέρνηση, θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο “σωσίβιο”
σωτηρίας, καθιστώντας την και πάλι μια βιώσιμη κρατική επιχείρηση, αφού η παρούσα
οικονομική κατάστασή της είναι εξόχως προβληματική (η “Denel” απασχολεί περί τις 7.600
άτομα ως προσωπικό), ελπίζοντας ότι η εν λόγω προσπάθεια δεν θα έχει την τύχη
προηγούμενων αποτυχημένων εγχειρημάτων.
Κατά το πρόσφατο παρελθόν (Οκτώβριος 2018) αντίστοιχο ενδιαφέρον για την εταιρεία
“Denel” είχαν εκδηλώσει δύο άλλα επιχειρηματικά σχήματα, το οποίο ενδιαφέρον, για
διαφόρους λόγους, δεν ευοδώθηκε (για Σαουδ. Αραβία λόγω της υπόθεσης Khashoggi):
- η εταιρία “Barzan Holdings” (θυγατρική του Υπουργείου Άμυνας του Κατάρ)
- η εταιρία “Saudi Arabian Military Industries-SAMI” (θυγατρική του “Public Investment
Fund”, ήτοι της Κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας).
Η μεν πρώτη ήταν διατεθειμένη να παράσχει στη “Denel” δανειακή διευκόλυνση
ύψους $ 350 εκατ., με αντάλλαγμα τη συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, η δε δεύτερη
(η “SAMI”) μπορούσε να διαθέσει κεφάλαια ύψους $ 1 δισ., με αντάλλαγμα είτε τη
συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της “Denel” είτε συμμετοχή της στα δικαιώματα
ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Από πλευράς εγχώριων οικονομικών αναλυτών επισημαίνεται η άμεση ανάγκη για
εξεύρεση βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου και ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της
εταιρίας, αφού οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας παραμένουν αρνητικές, με τον ετήσιο
κύκλο εργασιών της να σημειώνει συνεχή και κατακόρυφη πτώση:
- 88,4 δισ. ραντ-ZAR, την περίοδο 2016/2017 (περίπου $ 6,31 δισ., 1 $ = 14 ZAR)
- 8 δισ. ραντ, την περίοδο 2017/2018 (περίπου $ 571,42 εκατ.)
- 4,9 δισ. ραντ, την περίοδο 2018/2019 ($ 350 εκατ.)
Ήδη η εταιρεία, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της, έχει κάνει χρήση δανείων
ύψους 2,8 δισ. ραντ ($ 200 εκατ.), από συνολικό ποσό δανείων ύψους 3,4 δισ. ραντ ($ 242,8
εκατ.), που δίνονται με εγγύηση του δημοσίου (για πενταετή χρονική περίοδο), ενώ οι
καταγεγραμμένες ζημίες, την τρέχουσα περίοδο, ανέρχονται σε 1,758 δισ. ραντ (περίπου $
125 εκατ.).
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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