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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 10 Απριλίου 2020 
 

 
Ενδεχόμενο σύναψης δανείου με Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα 

  
Μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Νοτ. Αφρικής από τους οίκους 

αξιολόγησης “Moody’s” και “Fitch”, σε υποεπενδυτική κατηγορία (“junk status”), το 
Υπουργείο Οικονομικών της Νοτ. Αφρικής, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του (στις 6 
Απριλίου), αναφέρει ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αιτηθεί σύναψη δανείου 

ύψους 1 δισ. Δολλ. ΗΠΑ-$ (περίπου 19 δισ. ραντ-ZAR), από τη Νέα Αναπτυξιακή 
Τράπεζα-NDB, διάρκειας μεταξύ 12 και 20 ετών. 
 

Ο Γεν. Δ/ντής του Υπουργείου κ. Dondo Mogajane ανέφερε ότι το δάνειο θα ληφθεί 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν, άμεσα, ορισμένες από τις αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) στη χώρα. Ο κ. Mogajane, ανέφερε 
επίσης ότι η νοτιοαφρικανική Κυβέρνηση είναι σε συνεχή αναζήτηση φθηνού δανεισμού, 
αφού όπως εκτιμάται, οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αναμένονται να εξαντληθούν, λόγω αυξημένης ζήτησης, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις δανεισμού που παρέχουν και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί 

χρηματοδότησης (ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα). 
 
Η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα-NDB, η οποία κατά το παρελθόν ήταν γνωστή ως Τράπεζα 

των χωρών BRICS, ιδρύθηκε το 2015, από Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νοτ. Αφρική 
(Brazil, Russia, India, China, Southafrica/BRICS), για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών 
έργων και έργων υποδομών. 

 
Ο Αντιπρόεδρος της NDB, κ. Leslie Maasdorp, ανέφερε πως αν και επίσημο αίτημα δεν 

έχει ακόμα κατατεθεί, από πλευράς Νοτ. Αφρικής, εν τούτοις είναι σε εξέλιξη σχετικές 
συζητήσεις με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών.  
 

Ο κ. Maasdorp δήλωσε ότι η Νοτ. Αφρική, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας NDB, μπορεί 
να αντλήσει άμεσα ποσό ύψους 1 δισ. Δολλ. ΗΠΑ-$, από το πρόγραμμα επείγουσας 

βοήθειας, που είναι διαθέσιμο για τους μετόχους. Πρόσφατα μάλιστα η NDB προέβη στην 
επιτυχή έκδοση 3ετούς ομολόγου, αξίας 5 δισ. renminbi/yuan-RMB (περίπου $ 708,95 
ή 13,41 δισ. ραντ-ZAR) με την επωνυμία “ομόλογο κατά κορωνοϊού-Corona virus 

combating bond”. 
 
Όπως τόνισε  ο κ. Maasdorp, το γεγονός ότι τα ομόλογα που εκδίδει η Τράπεζα NDB 

διαθέτουν πολύ υψηλή αξιολόγηση από τους διεθνούς οίκους (ΑΑ+, υψηλότερη ακόμη 
και από τα κρατικά ομόλογα της Κίνας), υπάρχει τεράστια ζήτησή τους από τα διεθνή 

επενδυτικά χαρτοφυλάκια, διευκολύνοντας έτσι την άντληση κεφαλαίων και κάνοντας το 
κόστος δανειοδότησης εξαιρετικά φθηνό. Όπως ανέφερε, το κόστος χρηματοδότησης 
μετακυλίεται στα κράτη-μέλη της NDB, ανεξάρτητα από την πιστοληπτική αξιολόγηση 

που διαθέτει το κάθε κράτος ξεχωριστά.  
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Υπενθυμίζεται ότι από τις πέντε(5) χώρες, που αποτελούν μέλη των BRICS, δύο εξ αυτών, 
Βραζιλία και Νοτ. Αφρική, βρίσκονται ήδη σε υποεπενδυτική κατηγορία αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής τους ικανότητας (“junk status”). 

 
Ωστόσο, ο κ. Maasdorp επισήμανε το γεγονός ότι ενώ η σύναψη δανείου με ρήτρα Δολλ. 

ΗΠΑ-$ θα μπορούσε να είναι προβληματική, λόγω της συνεχιζόμενης υποτίμησης του 
ραντ-ZAR έναντι του δολαρίου, εντούτοις στην περίπτωση της Νοτ. Αφρικής, οι όροι είναι 
πολύ ευνοϊκοί, αφού μικρό ποσοστό του συνολικού δανεισμού της χώρας (μόλις 10%) 

είναι σε ξένο συνάλλαγμα (κυρίως Δολλ. ΗΠΑ-$). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είτε 
δανείζουν στην Κίνα είτε στη Νοτ. Αφρική οι όροι δανεισμού παραμένουν ίδιοι. 
  

Η Νοτ. Αφρική θα είναι η δεύτερη από τις χώρες BRICS που αναμένεται να συνάψει 
δάνειο από την Τράπεζα NDB. Η Κίνα, ήδη τον Μάρτιο τ.έ., κάνοντας χρήση του 

δικαιώματος που διαθέτει, είχε δανεισθεί 1 δισ. Δολλ. ΗΠΑ-$, από το πρόγραμμα 
επείγουσας βοήθειας της Τράπεζας NDB. 
 

Σχετικά με το ενδεχόμενο προσφυγής στους πολυμερείς οργανισμούς χρηματοδότησης 
(ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα), ο κ. Mogajane είπε ότι προς το παρόν το Υπουργείο 

Οικονομικών εξετάζει ακόμη τη δανειακή διευκόλυνση που παρέχει η Παγκόσμια 
Τράπεζα, ύψους $ 50 εκατ., ενώ αντίθετα δεν εξετάζεται η δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων από τη “δεξαμενή” χρηματοδότησης του ΔΝΤ, συνολικού ύψους $ 1 τρισ. 

 
Είπε επίσης, ο κ. Mogajane, ότι το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει σε αναδιοργάνωση 
του κρατικού προϋπολογισμού, με αναδιανομή των πόρων από Υπουργεία και Υπηρεσίες 

σε αντίστοιχους τομείς όπου χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση, όπως το σύστημα 
υγείας και πρόνοιας. Παράλληλα ανέφερε ότι το Υπουργείο ασχολείται και με την 

προώθηση ενός πακέτου μέτρων, οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης, που 
απευθύνεται σε 14,5 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά. 
   

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


