
______________________________________________________________ 

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 

1  

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Απριλίου 2020 
 

Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών  
του κορωνοϊού (Covid-19) στη Μποτσουάνα. 

 

Η Κυβέρνηση της Μποτσουάνα προέβη στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, προκειμένου 

να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) 
στη χώρα, καθώς πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν. Η στρατηγική των 
μέτρων καθορίστηκε γύρω από τους ακόλουθους στόχους: 
 

1. στήριξη των εργαζομένων 
2. σταθεροποίηση των επιχειρήσεων 
3. εξασφάλιση της διαθεσιμότητας στρατηγικών αποθεμάτων και  

4. προώθηση των ευκαιριών για οικονομική υποστήριξη και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

 Τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί από την 
Κυβέρνηση της Μποτσουάνα, έχουν ως ακολούθως: 
 

Μέτρα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
 

 δημιουργία Ταμείου Πανδημίας Κορωνοϊού/Covid-19 (Pandemic Relief Fund) με 
κρατική οικονομική συμμετοχή ύψους 2 δισ. Pula-BWP (περίπου € 152,16 εκατ., 1 
€=13,1 BWP). Επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν να συνεισφέρουν αλλά χωρίς να 

δικαιούνται έκπτωση φόρου 

 διάθεση κεφαλαίων για επιδότηση μισθών ύψους 1 δισ. BWP (περίπου € 76,08 εκατ.), 
με απώτερο στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται, 
μέσω καταβολής του 50% του βασικού μισθού των εργαζομένων. Παροχή επιδότησης 

1.000-2.500 BWP (€ 76-190) ανά εργαζόμενο για τρεις(3) μήνες (Απρ.-Μάϊ.-Ιουν. 
2020). Η Φορολογική Αρχή της χώρας (Botswana Unified Revenue Service-BURS) 
επιφορτίζεται με την ευθύνη ελέγχου και διαχείρισης της κατανομής των επιδοτήσεων 

στις επιχειρήσεις, που διαθέτουν όμως ενεργό φορολογικό αριθμό(ΑΦΜ), ανεξαρτήτως 
φορολογικής τους συνέπειας 

 διάθεση κεφαλαίων κίνησης, ύψους 1 δισ. BWP (περίπου € 76,08 εκατ.), για σύναψη 
δανείων, με κρατική εγγύηση, για όσες εμπορικές επιχειρήσεις είναι φορολογικά 

συνεπείς (80% από το κράτος και 20% από εμπορικές τράπεζες), χρονικής διάρκειας 
24 μηνών και ύψους 25 εκατ. BWP ανά επιχείρηση (περίπου € 1,9 εκατ.). Ο 
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων BECI (Botswana Export Credit 

Insurance) αναλαμβάνει τη διαχείριση και έλεγχο των σχετικών αιτήσεων που θα 
υποβληθούν 

 φορολογικές διευκολύνσεις ύψους 1 δισ. BWP (περίπου € 76,08 εκατ.), δίνοντας τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καθυστερήσουν, για τα επόμενα δύο τρίμηνα (Απρ.-
Ιουν. και Ιουλ.-Σεπτ. 2020) την πληρωμή του 75% των φορολογικών τους υποχρεώσεων 

(τα αναλογούντα ποσά θα πρέπει να καταβληθούν τον Μάρτιο του 2021). Συντόμευση, 
από 60 σε 21 ημέρες, του χρόνου, επιστροφής ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Θα γίνεται 

αξιολόγηση ανά περίπτωση, από την Φορολογική Αρχή BURS, για όσες επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. BWP (περίπου € 19 εκατ.) 
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 κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών εκπαίδευσης για διάστημα έξι(6) μηνών, ύψους 
150 εκατ. BWP (περίπου € 11,41 εκατ.) 

 παροχή χρηματοδότησης για δημιουργία αποθεμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες 
στρατηγικού ενδιαφέροντος και ζωτικής σημασίας όπως: σιτηρά, καλαμπόκι, όσπρια 
(200 εκατ. BWP, περίπου € 15,21 εκατ.), υπηρεσίες ύδρευσης, καύσιμα (35 εκατ. 

BWP, περίπου € 2,66 εκατ.), επείγουσες ιατρικές δαπάνες για νοσοκομειακό εξοπλισμό 
& υλικά, σκηνές, κρεβάτια, απολυμαντικά/αντισηπτικά, έκτακτο προσωπικό υγείας 
και κοινωνικής πρόνοιας (200 εκατ. BWP, περίπου € 15,21 εκατ.) 

 χρηματοδότηση υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης (40 εκατ. BWP, περίπου € 3 
εκατ.) 

 

Μέτρα Νομισματικής Πολιτικής 
 

- μείωση των τραπεζικών επιτοκίων 

- μείωση των αποθεματικών που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν οι τράπεζες 
- κατάργηση της προμήθειας ύψους 6% για τις εμπορικές τράπεζες που ζητούν 

πιστωτική διευκόλυνση από την Κεντρική Τράπεζα της (Bank of Botswana-BoB) 
- παράταση της διάρκειας αποπληρωμής/ωρίμανσης των δανείων επαναγοράς (repos) 
- συμπερίληψη όλων των επιχειρηματικών χρεογράφων/μετοχών, που είναι εισηγμένα 

στο Χρηματιστήριο (Botswana Stock Exchange-BSE), στο σύστημα των εγγυημένων 
κρατικών χρεογράφων   

 

Παρεμβάσεις στις Εμπορικές Τράπεζες 
 

- εφαρμογή περιόδου χάριτος διάρκειας τριών(3) μηνών στις αποπληρωμές δανείων 

- αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων και παράταση της περιόδου αποπληρωμής 
των 

- παροχή πρόσθετων δανείων, με κρατική εγγύηση, σε πληττόμενες επιχειρήσεις 

- τα υφιστάμενα πιστωτικά όρια, διευκολύνσεις και αναληφθείσες δεσμεύσεις πίστωσης 
παραμένουν εν ισχύ τόσο για παλιούς όσο και για νέους δανειολήπτες 

 

Παρεμβάσεις εκτός τραπεζικού τομέα 
 

- παράταση καταβολής και αναδιαμόρφωση των συνταξιοδοτικών/υγειονομικών 
ασφαλίστρων καθώς και των συνταξιοδοτικών εισφορών για τρεις(3) τουλάχιστον μήνες 

- επιμήκυνση και αναδιάταξη πληρωμής των δόσεων δανείων για τρεις(3) τουλάχιστον  
μήνες 

- εκπτωτικές προσφορές σε ασφαλιστικά προϊόντα 
- μείωση των επιτοκίων στον μη-τραπεζικό δανεισμό 
- επίσπευση του χρόνου αξιολόγησης και καταβολής των απαιτήσεων ασφάλισης και 

ιατρικής/υγειονομικής περίθαλψης 
 

Ενίσχυση/διευκόλυνση/υποβοήθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 

- αποπληρωμή, εντός πέντε (5) ημερών όλων των προμηθειών που πραγματοποιούν οι 
υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Οργανισμοί, κλπ.) και εντός 24 ωρών οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειες 
- άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας, όταν τίθεται εκτός 

λειτουργίας το Σύστημα Προϋπολογισμού και Δημόσιου Λογιστικού (Government 

Accounting and Budgeting System-GABS), λόγω μετάβασης σε νέο διακομιστή 
- βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών κρατικών προμηθειών 
- αποπληρωμή, εντός δύο(2) εβδομάδων, όλων των εκκρεμών τιμολογίων και 

υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι τρίτων, ύψους 530 εκατ. BWP (περίπου € 40,32 
εκατ.) 

- παράταση της ισχύος όλων εν ενεργεία δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών 
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- προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking), 

πληρωμές με κάρτα αντί για μετρητά ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης της 
πανδημίας 

- υιοθέτηση, από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σχετικών εφαρμογών (applications) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές με τη 
χρήση των κινητών τους, με ταυτόχρονη αύξηση των ανώτατων ορίων πληρωμής 

- επίσπευση των επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, εντός 21 ημερών, για υποβοήθηση 
των ταμειακών τους ροών 

 

Τομέας Πληροφόρησης και Ενημέρωσης 
 

- λόγω του σημαντικού ρόλου του τομέα στο πεδίο της ενημέρωσης και πληροφόρησης 
των πολιτών για την σωστή εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας του 

κορωνοϊού (Covid-19), επιβολή απαγόρευσης οποιαδήποτε αύξησης των τιμολογίων σε 
όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες επικοινωνιών από όλους τους φορείς 
τηλεπικοινωνιών (δημόσιους και ιδιωτικούς) 

- η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη Covid-19, με χρήση δεδομένων (data), θα είναι 
χωρίς κόστος για τους καταναλωτές 

- τα διαδικτυακά πακέτα της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning), που αφορούν τόσο 
τους εκπαιδευόμενους όσο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παρέχονται χωρίς κόστος 

- η εταιρεία BoFINET (διαχειριστής του δικτύου οπτικών ινών της χώρας) θα προσφέρει 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, αυξημένες κατά 50%, στις εταιρείες παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου 

- η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Μποτσουάνα (Botswana Communication 
Regulatory Authority-BOCRA) έχει διαθέσει το σύντομο κωδικό 16649 στο Υπουργείο 
Υγείας και Περίθαλψης 

- η BOCRA θα συμβάλει στην συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της 
κατ’ οίκον παροχής εργασίας 

 

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (National 

Development Bank) 
 

- “πάγωμα” πληρωμών 

- επέκταση της χρονικής περιόδου αποπληρωμής 
- απαλλαγή καταβολής προστίμων ή τόκων υπερημερίας 

- παράταση χρονικής περιόδου χάριτος 
- μείωση των επιτοκίων 
 

Παρεμβάσεις στον Οργανισμό Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Πολιτών (Citizens 

Entrepreneurial Development Agency-CEDA) 
 

- πρόβλεψη πιστώσεων ύψους 40 εκατ. BWP (περίπου € 3 εκατ.) για την υποστήριξη 

των ΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία (Covid-19), μέσω βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης των απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης 

- αναδιάρθρωση των δανείων που χορήγησε ο CEDA και παραίτηση από καταβολή 
τόκων για 12 μήνες 

 

 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
Γιοχάνεσμπουργκ 


