Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ COVID-19 ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η επιδημία COVID-19 αποτελεί σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια
υγεία, για τους πολίτες και τις κοινωνίες, με λοιμώξεις σε όλα τα κράτη μέλη της
Ένωσης.
Αποτελεί επίσης σημαντικό σοκ για τις παγκόσμιες οικονομίες και τις οικονομίες της EE
με τον κίνδυνο σοβαρής ύφεσης πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα
νοικοκυριά. Μια συντονισμένη οικονομική απάντηση των κρατών μελών και των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό αυτών των
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία της ΕΕ. Τα διάφορα μέτρα περιορισμού που
θεσπίζονται επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε όλους
τους τομείς οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Οι ΜμΕ διατρέχουν
ιδιαίτερο κίνδυνο. Απαιτείται καλά στοχοθετημένη δημόσια στήριξη για να διασφαλιστεί
ότι θα παραμείνει επαρκής ρευστότητα στις αγορές, να αντιμετωπιστεί η ζημία που
προκαλείται στις υγιείς επιχειρήσεις και να διατηρηθεί η συνέχιση της οικονομικής
δραστηριότητας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που περιλαμβάνει προσωρινό πλαίσιο που
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται
από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
επιδημίας COVID-19. Μαζί με πολλά άλλα μέτρα στήριξης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις, το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν
ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στις επιχειρήσεις όλων των τύπων και
να διατηρηθεί η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά
την επιδημία COVID-19.
Εκτιμώντας ότι η επιδημία COVID-19 επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη και ότι τα μέτρα
περιορισμού που έλαβαν τα κράτη μέλη επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί
ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι δικαιολογημένες και μπορούν να κηρυχθούν συμβατές με
την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρο 107 (3) (β) της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για την αντιμετώπιση της
έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τη διασφάλιση ότι οι
διαταραχές που προκαλούνται από την επιδημία COVID-19 δεν υπονομεύουν τη
βιωσιμότητά τους, ιδίως των ΜμΕ.

Η Επιτροπή εφαρμόζει την ανακοίνωση της 19ης Μαρτίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις
οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19, η οποία απαιτούσε άμεση δράση. Η
ανακοίνωση δικαιολογείται από τις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις και δεν θα
εφαρμόζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ανακοίνωση καθορίζει τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους
κανόνες της ΕΕ, να εξασφαλίζουν ρευστότητα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜμΕ.
Υπάρχουν διάφορες επιλογές στη διάθεση των κρατών μελών εκτός του πεδίου
εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και τις οποίες μπορούν να
θέσουν σε εφαρμογή χωρίς την ανάμιξη της Επιτροπής. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα
που εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις μισθών, την
αναστολή των πληρωμών των εταιρικών φόρων και των φόρων προστιθέμενης αξίας ή
τις εισφορές κοινωνικής πρόνοιας, ή την οικονομική στήριξη απευθείας στους
καταναλωτές για ακυρωμένες υπηρεσίες ή εισιτήρια που η αξία τους δεν επιστρέφεται
από τις σχετικές εταιρείες.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να σχεδιάζουν μέτρα στήριξης κατά κατηγορία σύμφωνα
με τον γενικό απαλλακτικό κανονισμό χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.
Επιπλέον, βάσει του άρθρου 107(3)(γ) της συνθήκης και των κατευθυντήριων γραμμών
για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να
κοινοποιούν στην Επιτροπή σχέδια ενισχύσεων για την κάλυψη των αναγκών οξείας
ρευστότητας και να στηρίζουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
λόγω της επιδημίας COVID-19.
Επιπλέον, βάσει του άρθρου 107(2)(β) τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν
να
αποζημιώνουν τις επιχειρήσεις σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την επιδημία
(π.χ. μεταφορές, τουρισμός, πολιτισμός, φιλοξενία και λιανικό εμπόριο) ή/και
διοργανωτές ακυρωμένων εκδηλώσεων για ζημίες που υπέστησαν και προκλήθηκαν
άμεσα από την εκδήλωση της επιδημίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν τα εν
λόγω μέτρα αποζημίωσης και η Επιτροπή θα τα αξιολογεί απευθείας σύμφωνα με το
άρθρο 107(2)(β) της συνθήκης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποζημιώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 107(2)( β) της
συνθήκης τις ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από την εκδήλωση του COVID-19 σε

επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών
διάσωσης και αναδιάρθρωσης.
Πρόσθετα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης θεωρούνται συμβατά δυνάμει του
άρθρου 107(3)(β) της συνθήκης, τα οποία μπορεί να εγκριθούν πολύ γρήγορα μετά την
κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ενισχύσεις υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών
ή φορολογικών πλεονεκτημάτων
Προσωρινά περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ξαφνική
έλλειψη ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις.
Ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων δανείων
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ρευστότητα σε επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν ξαφνική έλλειψη, οι δημόσιες εγγυήσεις για δάνεια για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και περιορισμένα ποσά μπορούν να αποτελέσουν στοχευμένη λύση
κατά τις παρούσες συνθήκες.
Ενισχύσεις υπό μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων δανείων
Επιδοτούμενα επιτόκια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ποσό δανείου.
Ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων και δανείων που διοχετεύονται μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν την έλλειψη αγοράς ασφάλισης παρέχοντας
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα κάλυψης του κινδύνου
στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη
ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης στον ειδικό
διαδικτυακό χώρο για τις κρατικές ενισχύσεις εντός 12 μηνών από τη στιγμή της
χορήγησης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή
κατάλογο των μέτρων που έχουν θεσπιστεί βάσει σχεδίων που εγκρίνονται σύμφωνα με
την παρούσα ανακοίνωση.
Περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων θα εισαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
τις επόμενες ημέρες και θα σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω.

