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Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του 
κορωνοϊού στην Νέα Ζηλανδία 

 
Η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου τ.ε. πακέτο μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού συνολικού ύψους 12,1 δισ. δολ. Νέας Ζηλανδίας. 
Το ποσόν αντιστοιχεί στο 4,0% του νεοζηλανδικού ΑΕΠ και συνιστά μια δυναμική κρατική 
οικονομική παρέμβαση, με όρους κατά κεφαλήν δαπάνης. 

Το πακέτο περιλαμβάνει δαπάνες ύψους 500 εκατ. NZD για τη στήριξη των υποδομών υγείας, 
δαπάνες 8,7 δισ. NZD για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης και δαπάνες 2,8 
δισ. NZD για τη στήριξη των εισοδημάτων και την τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης. 

Αναλυτικότερα τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν: 

 Διάθεση 5,1 δισ. NZD για την επιδότηση μισθών σε κατηγορίες επιχειρήσεων που πλήττονται 
από τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 Διάθεση 126 εκατ. NZD για τη χρηματοδότηση ειδικής αδείας στους εργαζομένους και την 
οικονομική στήριξη ατόμων σε απομόνωση. 

 Παροχή 2,8 δισ. NZD για την στήριξη του εισοδήματος στις πιο ευάλωτες κοινωνικές 
κατηγορίες. Οι δαπάνες θα κατευθυνθούν στην μόνιμη αύξηση του εβδομαδιαίου επιδόματος 
πρόνοιας για όλους τους δικαιούχους κατά 25 NZD και στον διπλασιασμό του χειμερινού 
πακέτου επιδότησης δαπανών ενέργειας (Winter Energy Payment) για το έτος 2020. 

 Διάθεση 100 εκατ. NZD για τη χρηματοδότηση της μετακίνησης σε νέους κλάδους εργασίας 
των εργαζομένων που πλήττονται από τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 Διάθεση 2,8 δισ. NZD σε μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα θα 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αύξηση των αφορολόγητων ορίων και την παραγραφή των 
τόκων για εκπρόθεσμες πληρωμές. 

 Αρχική χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. NZD για τη στήριξη της αεροπλοΐας, με προοπτική 
συμπληρωματικής στήριξης. Επισημαίνεται ότι το κράτος διατηρεί μερίδιο 52% στην 
αεροπορική εταιρεία Air New Zealand, η οποία κρίνεται ζωτικής σημασίας για την χώρα, τόσο 
λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής της θέσης, όσο και λόγω της συμβολής των 
εναέριων μεταφορών στην διακίνηση των εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας. 

 Αρχική χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. NZD για τη στήριξη των υποδομών υγείας, με 
προοπτική συμπληρωματικής στήριξης. 

Το σύνολο των μέτρων αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.beehive.govt.nz/release/121-billion-support-new-zealanders-and-business 

Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, το Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας υπέγραψε 
Μνημόνιο Συνεννόησης με την Αποθεματική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας για την εφαρμογή 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων συνολικού 
ύψους 30 δισ. NZD από την δευτερογενή αγορά εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, με σκοπό 
την μείωση των επιτοκίων και την εισροή κεφαλαίων στην οικονομία. 
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