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Όψη του αντικτύπου της νόσου του κορωνοϊού
(COVID) και των μέτρων στήριξης για τις ΜΜΕ

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται μια πρώτη σύνοψη δεδομένων, τα οποία έχει
λάβει η SMEunited από μέλη της, σχετικά με τον αντίκτυπο της νόσου του
κορωνοϊού (COVID) στις ΜΜΕ, τη χρήση διαθέσιμων μέτρων, και μερικές
προβλέψεις για το μακροοικονομικό αντίκτυπο. Το έγγραφο θα
επικαιροποιείται, όταν θα λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

1. Αντίκτυπος COVID-19 στις ΜΜΕ
• Η COVID-19 πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Κατά
μέσο όρο, σχεδόν το 90% των ΜΜΕ αναφέρει ότι έχει επηρεαστεί οικονομικά.
Συγκεκριμένα, οι κλάδοι που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι οι
υπηρεσίες (60%-70%), οι κατασκευές, και η παραγωγή. Ακολουθεί ο κλάδος
τροφίμων με αντίκτυπο της τάξης του 10%-15%. Επί παραδείγματι, στη Γαλλία
έχει επηρεαστεί το 90% και στην Ισπανία το 95 %.

• Επιπλέον, το 30% του συνόλου των ΜΜΕ αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών
του έχει πληγεί με απώλεια τουλάχιστον 80%, με ευρωπαϊκό μέσο όρο
απώλειας σχεδόν 50%. Για παράδειγμα, το Βέλγιο αναφέρει πτώση στον κύκλο
εργασιών για το 72% των ΜΜΕ και για το 28% των ΜΜΕ απώλεια άνω του 75%·
η Γερμανία αναφέρει πτώση της τάξεως του 50%, η Γαλλία και η Ισπανία
πτώση 80% και 75% στους κλάδους υπό περιορισμό.

• Επιπλέον, παρόλο που είναι πρόωρη μια αναλυτική πρόβλεψη για την
απασχόληση, οι ΜΜΕ αναμένουν αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε
διακύμανση από 3% έως 5%. Σε ορισμένες χώρες, ο αντίκτυπος είναι ήδη
επιζήμιος. Για παράδειγμα, στην Ισπανία και στην Αυστρία οι εργαζόμενοι που
έχουν πληγεί με απόλυση είναι 760.000 και 200.000 αντίστοιχα. Στην Γερμανία
και στη Φινλανδία, είναι 10.000 και 12.700 αντίστοιχα. Ενώ το Βέλγιο αναφέρει
αύξηση της ανεργίας κατά 32% στον ιδιωτικό τομέα.

2. Διαθέσιμες παροχές
• Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ρευστότητας: εγγυήσεις δανείων ή επιδοτήσεων
διατίθενται σε όλες τις χώρες που απάντησαν. Αναστολή φορολογικών ή
ασφαλιστικών πληρωμών διατίθεται σε όλες τις χώρες εκτός από την
Πορτογαλία. Για παράδειγμα, το 20% των φόρων που ισχύουν στη Γερμανία
έχει ανασταλεί. Αναστολή αποπληρωμής δανείων διατίθεται σε μερικές χώρες.
Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των
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μέτρων. Επιπλέον, οι ΜΜΕ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να
χρησιμοποιούν το σύστημα βραχυχρόνιας ανεργίας για προστασία. Κατά
μέσο όρο, τη στιγμή συγγραφής του παρόντος κειμένου, οι ΜΜΕ που
εφαρμόζουν αυτό το μέσο κυμαίνονται από 10% έως 50%. Σε αριθμούς,
σχεδόν 3,5 εκατ. εργαζόμενοι και 200 χιλιάδες εταιρείες χρησιμοποιούν το
σύστημα ανεργίας. Για παράδειγμα, στην Αυστρία έχουν γίνει 53.646 αιτήσεις,
στο Βέλγιο υπάρχουν 1.075.000 προσωρινά άνεργοι, στην Κροατία 180.000,
στη Φινλανδία 260.000, στη Γαλλία 5 εκατ., στην Ολλανδία 300.000, και στην
Ισπανία 270.430. Στη Γερμανία, το 36% επί του συνόλου των εταιρειών ζητούν
το σύστημα προστασίας.

• Τέλος, οι χώρες της ΕΕ αποκρίνονται στην απώλεια εισοδήματος των
αυτοαπασχολούμενων μέσω εισοδηματικών ενισχύσεων. Αυτή τη στιγμή, το
επίπεδο ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 600 € και 2.000 € στα μέλη της ΕΕ. Για
παράδειγμα, στην Ιρλανδία είναι 1.517 € μηνιαίως, στην Ιταλία 600 € μηνιαίως,
στην Ισπανία 670 € μηνιαίως (στην Καταλονία είναι 2.000 € για τους
αυτοαπασχολούμενους). Στην Αυστρία, έχουν γίνει 122.649 αιτήσεις με 105
εκατ. € να έχουν μεταβιβαστεί, στο Βέλγιο τον Μάρτιο έγινε αίτημα από το 40 %
όλων των αυτοαπασχολούμενων με κόστος 419 εκατ. € και τον Απρίλιο από
το 50% όλων των αυτοαπασχολούμενων με κόστος 523 εκατ. €. Στη Γαλλία,
είναι 1500 € για 755.000 αιτήσεις και 460 εκατ. € έχουν καταβληθεί σε 342.000
επιχειρήσεις.

3. Μακροοικονομική πρόβλεψη
• Το ΑΕΠ στα έθνη της ΕΕ μπορεί να μειωθεί με διακύμανση από 3% έως 6%.

• Το έλλειμμα μπορεί να μειωθεί με διακύμανση από 3% έως 5%.

• Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο στο
γενικό ποσοστό ανεργίας.

• Επί παραδείγματι, στην Αυστρία, ΑΕΠ 2020: -2,5· απασχόληση: - 1,1 %·
έλλειμμα: -5,5%. Στη Γαλλία, ΑΕΠ 2020: -1%, έλλειμμα: -9%. Στη Γερμανία, ΑΕΠ
2020: -2,8/-5,4%. Στην Ιταλία, ΑΕΠ 2020: -5/-8%. Στην Ολλανδία, ΑΕΠ 2020: -1,2/-
5,0%· ανεργία: 4,1/4,3· έλλειμμα: -1,5%/4,5%.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Gerhard Huemer, Διευθυντή
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής (e-mail: g.huemer@smeunited.eu) για
περαιτέρω ερωτήματα.

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη
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