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ΕΛΛΑΔΑ
• Η Ελλάδα εξασφάλισε 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια διάσωσης της

ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας από το Ταμείο
Ανάκαμψης « Next Generation EU» ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που
συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου.

• Εγκρίνεται στις 3 Απριλίου ένα ελληνικό μέτρο εγγύησης ύψους 2
δισεκατομμυρίων ευρώ.

• Στις 7 Απριλίου εγκρίνεται ένα δεύτερο καθεστώς, το οποίο παρέχει
επιστρεπτέες προκαταβολές ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε εταιρίες.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ακόμη ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων
ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπούσε στη στήριξη της
ρευστότητας των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων(SMEs) που αντιμετωπίζουν
προσωρινές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

• Το πρόγραμμα θα κάλυπτε τόκους έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία για
υφιστάμενες υποχρεώσεις χρέους για περίοδο τριών μηνών, με δυνατότητα
παράτασης για άλλους δύο μήνες.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 δύο σημαντικές
πρωτοβουλίες:Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) και
το Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +).

• Τα 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
θα χρηματοδοτήσουν δράσεις υπέρ των ελληνικών SMEs μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

❑ 600 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύονται με τη μορφή επιχορηγήσεων

❑ τα υπόλοιπα υπό μορφή επιστρεπτέας ενίσχυσης.

• Υπολογίζεται, ότι περίπου 90.000 επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν μέσω αυτών
των συστημάτων.

ΠΗΓΗ:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,η ΕΕ έχει επενδύσει 7,4

δισεκατομμύρια ευρώ στην Βουλγαρία διαμέσου της πολιτικής συνοχής.

• Με την ενεργοποίηση των πρωτοβουλιών Coronavirus Response Investment
Initiative και Coronavirus Response Investment Initiative Plus, οι ΜΜΕ θα
επωφεληθούν αρχικά από μια χρηματοδοτική στήριξη 88,5 εκατομμυρίων ευρώ,

❑ 75,2 εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης για υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα των αυτοαπασχολούμενων σε τομείς ζωτικής σημασίας.

• Ακόμα 327 εκατομμύρια ευρώ:

❑ 78 εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης για SMEs με την μορφή δανείων και
χρηματοδοτικών εγγυήσεων.

• Θα δοθούν 150 εκατομμύρια ευρώ:

❑ 127,5 εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω ιδίων κεφαλαίων και επενδύσεων
αξιογράφων.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα βουλγαρικό πρόγραμμα 150 εκατομμυρίων
ευρώ (περίπου 294 εκατομμύρια BGN) για τη στήριξη των μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων (SMEs)) στο πλαίσιο της πανδημίας. Η υποστήριξη δεν θα
υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ ανά εταιρεία, όπως προβλέπεται από το Προσωρινό
Πλαίσιο.

• Επιπλέον, η Βουλγαρία θα λάβει 812 εκατομμύρια ευρώ από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ(2021-2027) και θα έχει πρόσβαση στο πρόσθετο πακέτο
40 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται από την ΕΤΕπ.



• Στις 26 Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του βουλγαρικού επιχειρησιακού προγράμματος
«Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα» , επιτρέποντας την κινητοποίηση 511 εκατομμυρίων ευρώ από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής , τα οποία μαζί με την εθνική
συγχρηματοδότηση θα οδηγήσουν σε συνολικό πακέτο υποστήριξης άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για τη
στήριξη της βουλγαρικής οικονομίας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού.

• Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

❑ επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

❑ επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια

❑ εγγυήσεις δανείων

❑ επενδυτικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών δυσκολιών.



ΡΟΥΜΑΝΙΑ

• Από την αρχή της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020,

όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020 ,ενέκρινε ένα ρουμανικό σύστημα 16

δισεκατομμυρίων RON (περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) στο πλαίσιο της πανδημίας του

κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προσωρινού

πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Προβλέπονται :

❑ Άμεσες επιχορηγήσεις

❑ Κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις και δάνεια κεφαλαίου κίνησης

• Στις 24 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο την έγκριση

4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «SURE» για την

προστασία των θέσεων εργασίας και στον μετριασμό του κινδύνου ανεργίας.

• Συνολικά, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται στο πλαίσιο

χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας

κρίσης και των συνεπειών της στη Ρουμανία. Οι τροποποιήσεις είναι δυνατές

χάρη στην εξαιρετική ευελιξία των πρωτοβουλιών Coronavirus Response

Investment Initiative (CRII) και Coronavirus Response Investment Initiative

Plus (CRII +).

ΠΗΓΗ:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020



• Έτσι, στις 28 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την

τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα» στη Ρουμανία, για ανακατεύθυνση 550

εκατομμυρίων ευρώ από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής.

Θα δοθεί οικονομική υποστήριξη σε περισσότερες από 120.000 πολύ

μικρές, μικρoμεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) και σε πρωτοβουλίες για

ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική εκπαίδευση.

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει ειδικά

προγράμματα χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας COVID-19 στη

Ρουμανία. Έτσι, στις 22/10/2020 ανακοινώθηκε ότι εκατοντάδες

εταιρείες σε όλη τη Ρουμανία θα επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση

190 εκατομμυρίων ευρώ από τη νέα χρηματοδότηση της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον ιδιωτικού τομέα.

• Επιτρέπει:

❑ τα έξοδα κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ

άλλων, πληρωμές μισθών, κοινωνικής ασφάλισης και φόρων,

χωρίς ελάχιστη προϋπόθεση λήξης.

• Η ειδική υποστήριξη της ΕΤΕπ για την οικονομική ανθεκτικότητα του

COVID-19 στη Ρουμανία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας αντίδρασης

της ΕΤΕπ ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.



ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ





ΣΕΡΒΙΑ

• Η ΕΕ έχει διαθέσει 93 εκατομμύρια ευρώ από τον Μάρτιο, εκ των οποίων:

❑15 εκατομμύρια ευρώ στο σύστημα υγείας

❑78 εκατομμύρια ευρώ για οικονομική ανάκαμψη

• Στις 29 Μαΐου , η ΕΕ υπέγραψε νέο πακέτο προ ενταξιακής βοήθειας 70,2 εκ € με την

Σερβία.Αυτό το πρόγραμμα είναι ο πρώτος φάκελος του Μηχανισμού Προ ενταξιακής Βοήθειας

της ΕΕ (IPA ΙΙΙ).

❑30 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την οικονομική ανάκαμψη με τη μορφή επιχορηγήσεων σε

πολύ μικρές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων στις

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Σερβίας.

• Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε επιχορηγήσεις αξίας 2,4 εκατομμυρίων

ευρώ για να βοηθήσει τα μέσα ενημέρωσης να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας

COVID-19. Αυτή η υποστήριξη θα παρέχεται για μια περίοδο 36 μηνών και θα διαχειρίζεται το

European Endowment for Democracy (EED), που δραστηριοποιείται στα Δυτικά Βαλκάνια,

συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, από το 2018.



• Στις 22 Οκτωβρίου, η ΕΤΕπ ανακοίνωσε επένδυση 30 εκατομμύριων ευρώ για την επιτάχυνση οικονομικής

ανάκαμψης των σερβικών εταιρειών. Θα δοθεί δάνειο σε συνεργασία με την Erste Bank AD Novi Sad και

θα ξεκλειδώσει δάνεια με πιο προσιτούς όρους για τις σερβικές εταιρείες. Αυτή είναι η πρώτη επιχείρηση της

ΕΤΕπ στη Σερβία στο πλαίσιο του πακέτου υποστήριξης «Team Europe» COVID-19.

• Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση στη Σερβία στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού προγράμματος ύψους

400 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΤΕπ που προορίζεται για τον ιδιωτικό τομέα στα Δυτικά Βαλκάνια.

• Η ΕΤΕπ και η πρωτοβουλία «Team Europe» έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να εγχύσουν πολύ αναγκαία

ρευστότητα στις ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν πάνω από το 60% του εργατικού πληθυσμού στη Σερβία.

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης(ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

εντείνουν την υποστήριξή τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) στη Σερβία.

❑ Ένα νέο πιστωτικό όριο 10 εκατομμυρίων ευρώ για την Intesa Leasing θα υποστηρίξει τις εταιρείες

κατά τη διάρκεια και μετά το πέρασμα της πανδημίας ,για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

ΜΜΕ στα Δυτικά Βαλκάνια.



ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

• Η χρηματοδοτική στήριξη για το Μαυροβούνιο χορηγήθηκε διαμέσου του «πακέτου MFA» συνολικού
ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε σε δέκα εταίρους για τη Διεύρυνση και τη Γειτονία. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22/04) υιοθέτησε αυτό το νέο εργαλείο μακροοικονομικής υποστήριξης (Macro –
Financial Assistance) , μέσω του μηχανισμού «TEAM EUROPE».

• Για το Μαυροβούνιο , οι όροι πολιτικής για την εκταμίευση των 60 εκατομμυρίων ευρώ από το «πακέτο
MFA» σχετίζονται με την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την
ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη
μεταρρύθμιση της κοινωνικής προστασίας.

• Στις 14 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Μαυροβουνίου (SMEs) και
επιχειρήσεις ειδικά στον κλάδο του τουρισμού και σε τομείς που πλήττονται σοβαρά από το COVID-19 θα
επωφεληθούν από νέο δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
υπέγραψε με το Investment and Development Fund of Montenegro (IDF MN). Το δάνειο θα παρέχει
άμεση υποστήριξη για την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας του Μαυροβουνίου, ξεκλειδώνοντας πιο
προσιτή χρηματοδότηση για ΜΜΕ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη διατήρηση της ρευστότητάς
τους. Το δάνειο είναι μέρος του προγράμματος υποστήριξης «TEAM EUROPE».

❑Το πιστωτικό όριο θα επιτρέψει την ευελιξία να επιταχύνει την εκταμίευση κεφαλαίων.

❑Θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας European Youth Employment and Training for the Western Balkans (EYET), προωθώντας
την απασχόληση των νέων στο Μαυροβούνιο.



ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
• Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, η ΕΕ ενεργοποίησε ένα πακέτο χρηματοδοτικής

στήριξης ύψους 80,5 εκατομμυρίων ευρώ:

❑ 7 εκατομμύρια ευρώ απευθύνονται στο σύστημα υγείας

❑ 73,5 εκατομμύρια ευρώ στην κοινωνικό-οικονομική ανάκαμψη.

• Στις 18 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Raiffeisen Bank Bosna i

Hercegovina (RBBH) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης που επιτρέπει στην τράπεζα να αυξήσει τη

δανειοδοτική της ικανότητα και να προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ νέας χρηματοδότησης με βελτιωμένους

όρους και προϋποθέσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

• Τα δάνεια αναφέρονται:

❑μόνιμο επιχειρηματικό κεφάλαιο έως 36 μήνες

❑το μεμονωμένο ποσό που μπορεί να εγκριθεί σε έναν πελάτη είναι το πολύ 150.000 ευρώ.

• Ως δύο θετικά παραδείγματα προγραμμάτων και κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που

χρησιμοποιούνται από τοπικούς επιχειρηματίες εδώ και χρόνια είναι:

❑EU4Business:έργο 16,1 εκατομμυρίων ευρώ με 15 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούμενα από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,1 εκατομμύρια ευρώ από τη Γερμανία.

❑EU4Agri:έργο 1,85 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά τον τομέα της γεωργίας και της παραγωγής

τροφίμων.



ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

• Η ΕΕ κινητοποίησε ένα πακέτο χρηματοοικονομικής

στήριξης πάνω από 410 εκατομμυρίων ευρώ προς

υποστήριξη των συνεπειών του COVID-19:

❑ 4 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση του συστήματος

υγείας

❑62 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικό – οικονομική

ανάκαμψη.

• Παράλληλα, η χώρα επωφελήθηκε και από την ενεργοποίηση

του «πακέτου MFA» των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

• Συνολικά, η χώρα θα λάβει 160 εκατομμύρια ευρώ από αυτό

το πακέτο.



ΑΛΒΑΝΙΑ
• Aπό το «πακέτο MFA» η Αλβανία θα λάβει 180 εκατομμύρια

ευρώ εφόσον εκπληρωθούν οι όροι πολιτικής που σχετίζονται με

την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και την ανθεκτικότητα

του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και

την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της κοινωνικής

προστασίας.

• Ταυτόχρονα, 50,7 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται από την

ανακατανομή του Μηχανισμού Προ ενταξιακής Βοήθειας(IPA

II) για υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και

εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία.

• Για να αντιμετωπίσει την επείγουσα ανάγκη ισοζυγίου πληρωμών

της Αλβανίας, το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο ενέκρινε χρηματοδοτική βοήθεια:

❑ 190,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ( 174 εκατομμύρια

ευρώ ) στο πλαίσιο του Μέσου Ταχείας Χρηματοδότησης.

• Στις 13 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για χορήγησή ενός νέου πακέτου οικονομικής βοήθειας

ύψους 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει

πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και την συνολική

οικονομία της χώρας.


