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Γιοχάνεσμπουργκ, 10 Οκτωβρίου 2018
Ορισμός νέου Υπουργού Οικονομικών της νοτιοαφρικανικής Κυβέρνησης.
Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του,
πρώην πλέον, Υπουργού Οικονομικών κ. Nhlanhla Nene, ορίζοντας, σήμερα, ως διάδοχό του τον κ.
Tito Mboweni, ο οποίος είχε χρηματίσει Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νοτ. Αφρικής την
περίοδο 1999-2009.
Ο κ. Nene ουσιαστικά ωθήθηκε στην υποβολή παραίτησης όταν, καταθέτοντας στην αρμόδια
Επιτροπή Διερεύνησης Διαφθοράς του Κράτους (Commission of Inquiry into State Capture), της
οποίας προΐσταται ο Αρχιδικαστής κ. Raymond Zondo, παραδέχθηκε ότι είχε έντεκα συνολικά
ιδιωτικές συναντήσεις, κατά το χρονικό διάστημα 2009-2014, με τους ινδικής καταγωγής αδελφούς
Gupta (Ajay, Atul και Rajesh), των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες βρίσκονται στο
επίκεντρο έρευνας της εν λόγω Επιτροπής (οι περισσότερες από τις εν λόγω συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν στην πολυτελή ιδιωτική κατοικία/έπαυλη των αδελφών Gupta).
Για τις συναντήσεις αυτές ο κ. Nene δεν είχε ενημερώσει, ως όφειλε, τον Πρόεδρο
Ramaphosa, προτού αυτός τον ορίσει ως Υπουργό Οικονομικών, στις 27 Φεβρουαρίου τ.έ.
Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Ramaphosa, στις 16 Φεβρ. τ.έ., διαδέχθηκε τον αποπεμφθέντα πρώην
Πρόεδρο κ. Jacob Zuma, ακριβώς λόγω σειράς φημολογούμενων σκανδάλων για διαφθορά και για
διασυνδέσεις του με την οικογένεια Gupta. Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός του κ. Nene, ως Υπουργού
Οικονομικών, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του νέου Προέδρου Ramaphosa, είχε ωστόσο ερμηνευθεί
ως ένα είδος αναγνώρισης και “ανταμοιβής” του για τη σθεναρή στάση που είχε κρατήσει,
αρνούμενος να συναινέσει, το 2015, στην ανάθεση συμβολαίων που αφορούσαν στην εξόχως
δαπανηρή πυρηνική ενεργειακή πολιτική, ύψους R 1,5 τρισ. (περίπου € 100 δισ.), την οποία διακαώς
επιθυμούσε και προωθούσε ο πρώην Προέδρος Zuma (η εν λόγω στάση του κ. Nene, εκτιμάται ότι
οδήγησε εν τέλει στην αποπομπή του ως Υπουργού Οικονομικών, από τον τότε Προέδρο Zuma).
Ο ορισμός του κ. Tito Mboweni, ως νέου Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί έναν ακόμη
κρίκο σε μια αλυσίδα συχνών αλλαγών σε αυτή τη θέση, αφού η Νοτ. Αφρική κατάφερε να έχει επτά
Υπουργούς Οικονομικών τα τελευταία πέντε έτη. Οι έως τώρα επτά διατελέσαντες Υπουργοί
Οικονομικών, εκ των οποίων οι κ.κ. Gordhan και Nene με δύο θητείες, είναι οι εξής:
1. Pravin Gordhan (Μάιος 2009 – Μάιος 2014), θητεία 5 ετών
2. Nhlanhla Nene (Μάιος 2014 – Δεκέμβριος 2015), θητεία 1 έτους και 7 μηνών
3. David van Rooyen (9 Δεκ. 2015 – 13 Δεκ. 2015), θητεία 5 ημερών
4. Pravin Gordhan (Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2017), θητεία 1 έτους και 3 μηνών
5. Malusi Gigaba (Μάρτιος 2017 – Φεβρουάριος 2018), θητεία 11 μηνών
6. Nhlanhla Nene (Φεβρουάριος 2018 – Οκτώβριος 2018), θητεία 7 μηνών
7. Tito Mboweni (Οκτώβριος 2018 – )
Η εν λόγω συχνή εναλλαγή, ιδίως μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Πρόεδρο Zuma
(το 2009), έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την μέχρι τότε ισχύουσα πρακτική που ακολούθησαν οι
προηγούμενοι Πρόεδροι (Nelson Mandela και Thabo Mbeki), οι οποίοι είχαν τον κ. Trevor Manuel,
ως Υπουργό Οικονομικών, για 15 συναπτά έτη (1994-2009).
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Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές σχολιάζουν, κατ’ αρχήν, θετικά την ανάληψη της θέσης από
τον κ. Tito Mboweni, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης ανάμεσα στους οικονομικούς παράγοντες
της χώρας (o κ. Mboweni ήταν ο πρώτος μαύρος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, μετά την
κατάργηση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ). Μετά τη λήξη των δύο συνεχών 5ετών θητειών του
(1999-2009), ως Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Νοτ. Αφρικής, ο κ. Mboweni,
απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα και δεν αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική ούτε έλαβε
κάποιο υψηλό κυβερνητικό αξίωμα.
Ο κ. Mboweni το 2010 προσλήφθηκε, ως ανεξάρτητος ιδιωτικός σύμβουλος, στην επενδυτική
τράπεζα Goldman Sachs International, για θέματα στρατηγικών επιχειρηματικών επενδύσεων στη
Νότ. Αφρική και σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, ενώ το 2015 η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση
τον τοποθέτησε ως Διευθυντή και εκπρόσωπό της στην νεοιδρυθείσα New Development Bank-NDB
των χωρών Brics (ωστόσο η αρχική διετής θητεία του δεν ανανεώθηκε στη λήξη της, τον Ιούλιο του
2017, παρ’ ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης).
Από τις πρώτες επείγουσες ενέργειες του κ. Mboweni, μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του, ως νέου Υπουργού Οικονομικών, είναι η κατάθεση στο Νοτιοαφρικανικό Κοινοβούλιο του
μεσοπρόθεσμου κρατικού προϋπολογισμού, στις 24 τρ. μηνός, αποσκοπώντας να καθησυχάσει τις
χρηματιστηριακές αγορές και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης για τις εφαρμοζόμενες
δημοσιονομικές προτεραιότητες.
Ωστόσο οι οικονομικοί αναλυτές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας τους
υπαρκτούς κινδύνους δημοσιονομικού “εκτροχιασμού” και την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα όσον
αφορά στην επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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