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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Απριλίου 2020 
 
 
 

Περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Νοτ. Αφρικής από 

οίκο αξιολόγησης “Fitch”. 
 
 
 

Μετά την υποβάθμισή της, από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης “Moody’s” (στις 27 Μαρτίου 
τ.έ.) κατά μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία, η οικονομία της Νοτ. 

Αφρικής δέχθηκε ακόμη ένα “πλήγμα” αφού και ο οίκος “Fitch” υποβάθμισε περαιτέρω, 
στις 3 Απριλίου, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. 
 
 
 

Ειδικότερα, ο οίκος “Fitch”, κατέταξε δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία, 

από ΒΒ+ σε ΒΒ στην κλίμακα αξιολόγησής του, την οικονομία της Νοτ. Αφρικής, επειδή, 
όπως αναφέρει ο οίκος, η χώρα δεν διαθέτει ένα “σαφές πρόγραμμα προς τη 
σταθεροποίηση της δημόσιου χρέους, μια κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί και 

από τις επιπτώσεις των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) στην 
οικονομική ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά”. Διατήρησε επίσης την “αρνητική 
προοπτική”, για την οικονομία της χώρας, πράγμα που σημαίνει ακόμη περαιτέρω 

μελλοντική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Νοτ. Αφρικής. 
 
 
 

Η αξιολόγηση του οίκου “Fitch”, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη του οίκου “Moody’s”, 
δημιουργεί ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον και έντονη ανησυχία για πιθανή “μαζική” 

έξοδο ξένων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους δανεισμού της 
κυβέρνησης σε μια περίοδο όπου καταγράφεται συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας και μείωση των εσόδων από την είσπραξη φόρων. 
 
 
 

Ενώ η κίνηση του οίκου “Fitch” ίσως εκλαμβάνεται ως λιγότερο σημαντική από αυτή του 
οίκου “Moody's” (αφού ήδη από το 2017, ο οίκος “Fitch”, είχε υποβαθμίσει την 
πιστοληπτική ικανότητα της Νοτ. Αφρικής σε υποεπενδυτική κατηγορία-“junk status”), 

ωστόσο ενισχύεται το αρνητικό κλίμα για την νοτιοαφρικάνικη οικονομία, που ήταν σε 
ύφεση πολύ πριν από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
 
 

Ο οίκος “Fitch”, όπως και ο οίκος “Moody's”, εκφράζει έντονη αμφιβολία για την 

ικανότητα της νοτιοαφρικανικής Κυβέρνησης να επαναδιαπραγματευτεί, επιτυχώς, τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τριετούς διάρκειας, με τις πανίσχυρες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του δημοσίου τομέα, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί κατά τη συζήτηση του 

Προϋπολογισμού τον περασμένο Φεβρουάριο.  
 
 
 

Όπως εκτιμά ο οίκος “Fitch”, το ενοποιημένο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα 
αυξηθεί στο 11,5%  επί του ΑΕΠ, για το χρονικό διάστημα 2020/2021, ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 8,5% που είχε προβλέψει ο οίκος “Moody's”.  
 
 



______________________________________________________________ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γιοχάνεσμπουργκ 

Δ/νση: Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg 

Τηλ.: +27 11 2142317, Fax: +27 11 2142304, e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr 

2  

 

 
Επίσης εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος, συμπεριλαμβανομένου του οφειλόμενου και από 
τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες), ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, θα 

διαμορφωθεί στο 80,2% το 2021/2022, πολύ πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας BB 
που είναι 46,5%. 
 
 
 
 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Tito Mboweni ανέφερε ότι η περαιτέρω υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, σε υποεπενδυτική κατηγορία-“junk status”, είναι 
προφανές ότι δημιουργεί ανεπιθύμητες συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία, ωστόσο 
τη δεδομένη χρονική στιγμή η νοτιοαφρικανική Κυβέρνηση εστιάζει την προσοχή της στην 

αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορονωϊού (Covid-190), εφαρμόζοντας μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και τον προσανατολισμό των δημόσιων οικονομικών σε μια βιώσιμη πορεία. 

 
      

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


