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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
 

Γιοχάνεσμπουργκ, 30 Απριλίου 2020 
 

Μέτρα στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών & αντιμετώπισης των οικονομικών 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού/Covid-19 στο Λεσόθο. 
 
 

O Πρωθυπουργός του Λεσόθο κ. Thomas Thabane, ανακοίνωσε στις 18 Μαρτίου ότι η 
χώρα τίθεται, προληπτικά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (state of emergency), με 

περιορισμό/απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών (lockdown/quarantine), διάρκειας 
24 ημερών, από 29 Μαρτίου έως 21 Απριλίου τ.έ., παρά το γεγονός ότι δεν είχε 
καταγραφεί κανένα κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα (το Λεσόθο και το σύμπλεγμα των 

νήσων Κομόρες παραμένουν οι μόνες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής στις οποίες δεν 
έχει ακόμη καταγραφεί κρούσμα κορωνοϊού). 
 

Με νεότερη ανακοίνωσή του, στις 20 Απριλίου, ο κ. Thabane ανακοίνωσε την παράταση 
των μέτρων περιορισμού/απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά 2 εβδομάδες έως τις 5 

Μαΐου, συμβαδίζοντας ουσιαστικά με τους αντίστοιχους περιορισμούς και ρυθμίσεις της 
Νοτ. Αφρικής. 
 

Ωστόσο υφίσταται έντονη κριτική για τη στάση της Κυβέρνησης του Λεσόθο και κυρίως 
για τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού κ. Thomas Thabane, όσον αφορά στην 
επιλεκτική λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, στην ευνοϊκή μεταχείριση 

κινεζικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και στην ανοχή της έντονης οικονομικής 
διείσδυσης της Κίνας στο Λεσόθο, μέσω ανταλλαγμάτων (χρηματικές δωρεές για την 

κατασκευή του Κοινοβουλίου, της Πρωθυπουργικής Κατοικίας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
και Αρχειοθήκης, του Εθνικού Συνεδριακού Κέντρου καθώς και άλλων Δημόσιων 
κτηρίων). 

 
Οι βιομηχανίες του κλάδου των κλωστ/κών ανήκουν κυρίως σε επιχειρήσεις συμφερόντων 

Κίνας και Ταϊβάν, με τον κλάδο να απασχολεί άμεσα περί τους 45.000 εργαζόμενους 
(κυρίως γυναίκες) ενώ συμβάλει με 20% στη διαμόρφωση του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. 
Οι επικριτές προσάπτουν στην Κυβέρνηση του Λεσόθο ότι πολλές φορές παραβλέπονται  

ατασθαλίες, παρατυπίες και καταχρήσεις που συντελούνται από πλευράς κινέζων 
επιχειρηματιών για να αποφευχθούν  προστριβές και αντιπαραθέσεις με τις κινεζικές 
αρχές (πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο κινέζος επιχειρηματίας Stone Shi, στον οποίο 

εδόθη το μονοπώλιο εξαγωγής μαλλιού και μοχέρ, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία του 
κήρυξε πτώχευση και τα χρέη της προς 1.000 περίπου παραγωγούς θα καταβληθούν από 

τον κρατικό προϋπολογισμό) 
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Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών 
 
Σε πρώτη φάση είχαν κλείσει οι εννέα (9) από τις συνολικά δεκατέσσερεις (14) συνοριακές 

διαβάσεις με τη Νοτ. Αφρική, αφού το Λεσόθο, ως περίκλειστη χώρα, συνορεύει απ’ όλες 
τις πλευρές μόνο με τη Νοτ. Αφρική. Οι υπόλοιπες ανοικτές πέντε (5) διαβάσεις έκλεισαν 

στις 26 Μαρτίου, για την μετακίνηση πολιτών ή ιδιωτικών οχημάτων, επιτρέποντας μόνο 
την πραγματοποίηση ζωτικών εμπορευματικών μεταφορών (essential transport services) 
που αφορούν προϊόντα όπως ιατρικός/ νοσοκομειακός εξοπλισμός, τρόφιμα & φάρμακα. 

 
Τόσο κατά την αρχική όσο και κατά την παράταση της καραντίνας έχει επιβληθεί 
περιορισμός/απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών και αναστολή των δραστηριοτήτων 

όσων επιχειρήσεων δεν παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες (essential services). Δεν 
επιτρέπεται καμία είδους συγκέντρωσης, εκτός από  κηδεία (έως 50 άτομα) ενώ 

απαγορεύεται και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναυλιών. Προβλέπεται 
επίσης η επιβολή αυστηρών ποινών σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ για διασπορά 
ψευδών/αναληθών ειδήσεων που μπορεί να προκαλέσουν πανικό στους πολίτες. 

 
Εξαιρούνται όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται ως ιατρικό/νοσοκομειακό/φαρμακευτικό 

προσωπικό, ως υπάλληλοι αλυσίδων τροφίμων/super market και ως οδηγοί/μεταφορείς 
αντίστοιχων προϊόντων (π.χ. καύσιμα) και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, ενώ επίσης 
εξαιρούνται και οι εργαζόμενοι στα προγράμματα παροχής δωρεάν σίτισης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (όπου πολλοί μαθητές λαμβάνουν το μοναδικό ημερήσιο 
γεύμα τους). 
 

   
Μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού/Covid-19 
 
Όταν ο Υπουργός Οικονομικών του Λεσόθο, κ. Moeketsi Majoro παρουσίαζε, τον 

Φεβρουάριο, τον κρατικό προϋπολογισμό, για την περίοδο 2020/2021, προέβλεπε 
διαμόρφωση του ΑΕΠ στα 37 δισ. λότι-LSL (περίπου $ 2 δισ., 1 $ = 18,5 loti, 1 € = 20,5 
loti) και έσοδα περί τα 20 δισ. λότι-LSL (περίπου $ 1,08 δισ.). Με το ξέσπασμα της 
πανδημίας, η χώρα που αριθμεί περί τους 2,1 εκατ. κατοίκους και που η αγορά της είναι 
απόλυτα εξαρτώμενη από τη Νοτ. Αφρική (εισαγωγές τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, 

φαρμακευτικά σκευάσματα, ηλεκτρικός/ηλεκτρονικά εξαρτήματα κλπ), βρέθηκε σε δεινή 
οικονομική θέση, και ο οικονομικός προγραμματισμός ανατράπηκε εξ ολοκλήρου. Ο 

Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι θα απαιτηθούν, σε αρχικό στάδιο, τουλάχιστον 2-3 
δισ. λότι ($108,1-162,1 εκατ.) για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας στην οικονομία της χώρας (σημειώνεται ότι το εθνικό νόμισμα του Λεσόθο, το 

λότι-LSL, είναι συνδεδεμένο με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1 προς 1 με το ραντ-
ZAR, το εθνικό νόμισμα της Νοτ. Αφρικής). 

 
O Πρωθυπουργός του Λεσόθο, στις 13 Απριλίου, ανακοίνωσε τη λήψη μιας σειράς μέτρων 
οικονομικού χαρακτήρα, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού/Covid-19 στην οικονομία της χώρας. Σημαντικό μέρος των μέτρων αποτελεί 
η ανακατανομή των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού και η διάθεση πόρων, 
ύψους 1,2 δισ. λότι-LSL ($ 64,8 εκατ.) για την ενίσχυση των δύο νεοϊδρυθέντων φορέων: 
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 Ταμείο Αρωγής από Καταστροφές (Disaster Relief Fund-DRF), για δράσεις υπέρ των 

πολιτών (698 εκατ. λότι-LSL / $ 37,7 εκατ.) 
 

 Ταμείο Αρωγής (Relief Fund-RF), για δράσεις υπέρ των επιχειρήσεων (500 εκατ. λότι-

LSL / $ 27,1 εκατ.) 
Επίσης ζητήθηκε από τις εμπορικές τράπεζες να αναθεωρήσουν ορισμένους δανειακούς 

όρους τους και τα τραπεζικά τους τέλη. Ταυτόχρονα γνωστοποιήθηκε και η έναρξη 
διαβουλεύσεων με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για παροχή 
έκτακτης οικονομικής βοήθειας. 

 
Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, που αφορούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, υπήρξαν και προβλέψεις για φοιτητές που βρίσκονται, λόγω σπουδών, στις 

υπόλοιπες 15 χώρες-μέλη χώρες της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιοαφρικανικών Χωρών 
(Southern African Development Community-SADC) ήτοι: Αγκόλα, Εσουατίνη (πρώην 

Σουαζιλάνδη), Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κομόρες, Λ.Δ. Κονγκό, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, 
Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νοτ. Αφρική, Σεϋχέλλες και Τανζανία. 
 

  Αναλυτικότερα τα μέτρα έχουν ως ακολούθως: 
 

Μέτρα για δράσεις υπέρ των πολιτών 
 

- ίδρυση Ταμείου Αρωγής από Καταστροφές (Disaster Relief Fund-DRF), με διάθεση 

κεφαλαίων ύψους 698 εκατ. λότι-LSL ($ 37,7 εκατ.) 
 

- στήριξη της αγροτικής/γεωργικής παραγωγής με διάθεση πόρων ύψους 100 εκατ. λότι-
LSL ($ 5,4 εκατ.) 

 

- επέκταση της χορήγησης επιδόματος, διάρκειας 3 μηνών, σε άτομα ηλικίας άνω των 65 
ετών (από 70 που ίσχυε), σε ορφανά και σε πλανόδιους μικροπωλητές 

 

- οι πλανόδιοι μικροπωλητές απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς για άδεια 

λειτουργίας για την περίοδο της καραντίνας και για επιπλέον διάστημα 2 μηνών και 
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων 

 

- παροχή μικροδανείων στους πλανόδιους μικροπωλητές για δημιουργία κεφαλαίου 

κίνησης και επανέναρξης της εμπορικής τους δραστηριότητας 
 

- στις εμπορικές τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες υποδείχθηκε να παρατείνουν 
για 3 μήνες την προθεσμία εξυπηρέτησης των δανειακών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

προσώπων και επιχειρήσεων 
 

- μείωση των επιτοκίων δανεισμού και των τραπεζικών τελών 
 

- οι 45.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται στην κλωστ/κό κλάδο της χώρας, λόγω 

αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα λάβουν μηνιαίο επίδομα  ύψους 800 λότι-
LSL ($ 43,2) για διάστημα τριών(3) μηνών 

 

Μέτρα για δράσεις υπέρ των επιχειρήσεων 
 

- ίδρυση Ταμείου Αρωγής (Relief Fund-RF) για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με 

διάθεση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. λότι-LSL ($ 27,1 εκατ.) 
 

- παρατείνεται, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου τ.έ., η προθεσμία καταβολής εισφορών των 

φορολογικά ενήμερων επιχειρήσεων 
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- οι επιχειρήσεις που παρέχουν μη-ζωτικής σημασίας υπηρεσίες (non-essential services) 

απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών που τους αναλογούν, για όσο χρονικό 
διάστημα δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

 

- προς ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ταμειακή τους διευκόλυνση, 

πληρωμή, από το κράτος, του ενοικίου των επιχειρήσεων, για τον μήνα Μάιο, και των 
εργοδοτικών τους εισφορών (μέχρι και τον Σεπτέμβριο) και αποπληρωμή τους μετά την 
άρση της καραντίνας, σε συνεννόηση με την Φορολογική Αρχή (Lesotho Revenue 

Authority-LRA) 
 

- χαλάρωση των όρων και προϋποθέσεων για σύναψη επαγγελματικών δανείων 
 

- προτροπή προς τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων να δεχθούν τρίμηνη 

καθυστέρηση στην είσπραξη των ενοικίων, σε όσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το 
ζητήσουν και είναι φορολογικά συνεπείς 

 

- απαλλαγή καταβολής της υποχρεωτικής εισφοράς επιχειρήσεων, για το μήνα Μάιο, 

στους κρατικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς Lesotho National Development 
Corporation (LNDC) και Basotho Enterprise Development Corporation (BEDCO) 

 
Μέτρα που αφορούν σπουδαστές/φοιτητές 
 

- σπουδαστές/φοιτητές που σπουδάζουν στις χώρες SADC θα λάβουν επιπλέον μηνιαίο 
επίδομα για διάστημα τριών (3) μηνών 

 

- σπουδαστές/φοιτητές που σπουδάζουν εκτός χωρών SADC θα λάβουν μηνιαίο επίδομα 
$ 300, για διάστημα τριών (3) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψουν στο 
Λεσόθο. 

 
 

 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


