
  
 

Άννα Χαριλόγη               Σελίδα 1/4 16/4/2020 
(γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά) 

          Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020           

Από  την Ευρωπαϊκή Ακαδημία ΜΜΕ Αβινιόν 

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2020 

Θέμα: Ανοιχτή επιστολή στους θεσμούς της ΕΕ για τη ρευστότητα των ΜΜΕ   

Προς τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ/του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιο Καββαθά 

Από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας ΜΜΕ Αβινιόν, κ. Παναγιώτη Γκόφα, λήφθηκε 

μήνυμα, το οποίο απευθύνεται στον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιο Καββαθά, 

όπου επισυνάπτεται ανοιχτή επιστολή η οποία απευθύνθηκε στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς 

αναφορικά με τις προτάσεις πολιτικής της Ακαδημίας για την οικονομική στήριξη των ΜΜΕ στην 

τρέχουσα εποχή COVID-19 (βλ. συνημμένο, ή τη μετάφραση που ακολουθεί). 

Η επιστολή έχει ως εξής: 

« “ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ” 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΜΕ ΑΒΙΝΙΟΝ 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVD-19 είναι ανθρώπινο, παγκόσμιο δράμα του σύγχρονου κόσμου 

που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί σε εθνική βάση. Η υφιστάμενη έκτακτη ανάγκη υγείας κλονίζει 

την οικονομική ανάπτυξη από την πλευρά της ζήτησης με μείωση της κατανάλωσης αγαθών και 

υπηρεσιών· από την πλευρά της προσφοράς υπάρχει μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων 

που διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε όλο τον κόσμο και οδηγούν σε ραγδαία μείωση 

της παραγωγής μαζί με κατάρρευση στα επίπεδα εμπιστοσύνης. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ευρωζώνης: 

απαρτίζουν σχεδόν το 98% όλων των εταιρειών της ευρωζώνης, απασχολώντας περίπου τα τρία 

τέταρτα (3/4) των υπαλλήλων της ευρωζώνης, και δημιουργώντας περίπου το 60% της 

προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία αυτά συμβαίνει να είναι ακόμα υψηλότερα στις χώρες που έχουν 

επηρεαστεί περισσότερο από την έξαρση COVID-19. 



 

 

Προσφάτως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήχθη σύνολο μέτρων για τις ΜΜΕ για την άμβλυνση 

του οικονομικού αντικτύπου COVID-19: 

▪ Καθεστώς εγγυήσεων προϋπολογισμού 8 δισ. για την παροχή ρευστότητας για 100.000 

ΜΜΕ/μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης –μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (EIF) και της στήριξης εθνικών ενδιάμεσων οργανισμών. 

▪ Χαλάρωση κανονισμού κρατικών ενισχύσεων για δυνατότητα επέκτασης στήριξης κάνοντας 

χρήση του άρθρου 107. 

▪ Διασφάλιση τραπεζικής χρηματοδότησης δίνοντας τη δυνατότητα κεφαλαιακής αρωγής 

των τραπεζών –οι εποπτικές αρχές θα δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να λειτουργούν 

με μειωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις- είτε μικρότερου ποσού είτε χαμηλότερης ποιότητας 

σε ό,τι αφορά τις κανονικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

▪ Η χρηματοδότηση του Ορίζοντα 2020 (Η2020) επαναπροσανατολίζεται στην έρευνα για τον 

ιό. 

▪ Άλλα μέτρα. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) ανακοίνωσε περαιτέρω μέτρα που παρέχουν 

χρήματα προς δανειοδότηση των ΜΜΕ, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει 10 δισ. 

επιπλέον επενδύσεις σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

Σε συνέχεια αυτών των μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι πιο πιθανό να 

επηρεαστούν από την κρίση και από τον εξορθολογισμό της παροχής πιστώσεων πιστεύουμε ότι 

είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί μια βραχυπρόθεσμη Αντιμετώπιση Ταχείας Ρευστότητας που 

θα δίνει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από ένα κοινό πρότυπο της ΕΕ και 

εναρμονισμένες μεθοδολογίες στην παροχή μέτρων που αφορούν στα χρήματα. 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Έκτακτη δανειοδότηση και σχέδια ρευστότητας πρόκειται να αποφασιστούν από χώρες της ΕΕ προς 

όφελος των εταιρειών που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση. Οι διαφορές που 

υπάρχουν στα μέτρα που ακολουθούν τα εθνικά πιστωτικά συστήματα και οι χρηματοπιστωτικοί 

ενδιάμεσοι οργανισμοί για την αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας των ΜΜΕ απαιτούν την 

υιοθέτηση μιας εναρμονισμένης σε επίπεδο ΕΕ και ταχείας αντιμετώπισης ρευστότητας, για τη 

θέσπιση κοινών προτύπων και διαδικασιών παρακολούθησης στη διαχείριση των ροών 

ρευστότητας. 



 

 

Η πρότασή μας προβλέπει δύο κύρια στάδια: 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Οι Θεσμοί της ΕΕ επεξεργάζονται κοινά πρότυπα και εναρμονισμένες μεθοδολογίες για 

πολιτικές στήριξης ρευστότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στους ακόλουθους 

τομείς: 

α) Ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο διαθέσιμο “διαδικτυακά”: Φόρμα αιτήματος Ρευστότητας 

ΜΜΕ (διαλειτουργική εφαρμογή πλατφόρμας/ λογισμικού), στην οποία θα έχει πρόσβαση κάθε 

πολύ μικρή επιχείρηση, ΜΜΕ της ΕΕ, Ενδιάμεσος οργανισμός ή Δίκτυο Σύμπραξης Εγγύησης 

Πιστώσεων ή δάνειο, απλουστευμένη ιδία δήλωση που θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία: 

▪ υπολογισμός του ανώτατου ορίου επί του 35% του κύκλου εργασιών της μικρής 

επιχείρησης του τελευταίου έτους ή της μισθοδοσίας 2 ετών συν 50%, διαγραφή τόκων 

πληρωτέων στις εθνικές αρχές ή τράπεζες, χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

αντιπροσώπευση και εγγυήσεις. 

▪  Χαρακτηριστικά του εργαλείου ρευστότητας: μηδενικό επιτόκιο, μετρητά σε 10 ημέρες, 

επιστρεπτέα με 120 δόσεις από το 2021, «Κοινωνική Ρήτρα» 2ετούς διατήρησης επιπέδου 

απασχόλησης, η επιχείρηση να μην ήταν σε δυσχέρεια πριν από την COVID-19, δωρεάν 

εθνική εγγύηση μέσω Ευρωπαϊκών ενδιάμεσων οργανισμών και Δίκτυο Συμπράξεων 

Πιστωτικών Εγγυήσεων, αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους για τις επιχειρήσεις που έπαυσαν 

τη λειτουργία τους στο πλαίσιο κρατικής νομικής εντολής (περιλ. διαγραφών ή παράτασης 

πληρωμών) ή έχουν σημαντικά μειωμένους συντελεστές κύκλου εργασιών λόγω της 

κατάρρευσης της ιδιωτικής και της δημόσιας ζήτησης. 

β) Αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους για τις επιχειρήσεις που έπαυσαν τη λειτουργία τους στο 

πλαίσιο κρατικού νόμου, ή έχουν σημαντικά μειωμένους συντελεστές κύκλου εργασιών, λόγω 

της κατάρρευσης της ιδιωτικής και της δημόσιας ζήτησης. Αυτό θα πρέπει να συνίσταται σε: 

- Αναλογική στις απώλειες κύκλου εργασιών διαγραφή φορολογικών κυρώσεων, τελών, τόκων 

καταβλητέων στις εθνικές φορολογικές αρχές που έχουν επιδοθεί έως τον Δεκέμβριο του 

2020. 

- Αναλογικές διαγραφές επιχειρηματικών δανείων. 

- Επανυπολογισμός ιδιωτικού χρέους προς τις εθνικές φορολογικές αρχές περιλαμβανομένων 

όλων των κυρώσεων που έχουν επιδοθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020 χωρίς τον τόκο, 

επιστρεπτέο με 120 δόσεις από το 2021. 



 

 

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι συντονισμένες προκειμένου να αποφευχθεί επιλεκτική 

προτίμηση του ενός ή του άλλου είδους υποχρέωσης. 

Διεύρυνση της βάσης και των ωφελούμενων των πληρωτέων προκαταβολών από τις φορολογικές 

Αρχές προκειμένου να καλυφθούν μείζονες τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες (δαπάνες 

προσωπικού + άλλες πάγιες δαπάνες) για τουλάχιστον ένα έτος. 

γ) Μια Ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική για τον εναρμονισμό των φορολογικών πολιτικών 

(φορολογικοί συντελεστές και μείωση ΦΠΑ), σύμφωνα με την εφαρμογή ευέλικτων κανόνων στο 

δημοσιονομικό προσανατολισμό των εθνικών προϋπολογισμών. 

ΣΤΑΔΙΟ 2: 100% Κρατική Εγγύηση, δωρεάν και επίτευξη επιπέδου απασχόλησης και παραγωγής με 

τη στήριξη ενισχυμένων ανανεωμένων λειτουργιών δικτύου της τραπεζικής και Ευρωπαϊκής 

εμβέλειας πιστωτικής εγγύησης. 

Κοινό σύστημα παρακολούθησης ΕΕ με κοινό, εναρμονισμένο πλαίσιο δεδομένων (“αρχή 

προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις”), βάσει κοινών ροών και δεικτών δεδομένων 

επιχειρήσεων, για τον υπολογισμό συνεχών και έγκαιρων ροών ρευστότητας ΜΜΕ για την 

υπέρβαση “εμποδίων” ρευστότητας ή επιστολών απόρριψης σύμφωνα με την υφιστάμενη 

Συμφωνία της ΕΕ για τις “Αρχές υψηλού επιπέδου για την παροχή στοιχείων σε συνέχεια 

απόρριψης αίτησης πίστωσης ΜΜΕ, που υπεγράφη από τις Τραπεζικές Ενώσεις και τις 

SMEunited – BusinessEurope – Eurochambres” τον Ιούνιο του 2017). Το στάδιο αυτό θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των αρμόδιων θεσμών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και άλλων) μέσω ενισχυμένης συνεργασίας 

με τους Εθνικούς Ενδιάμεσους οργανισμούς, Δίκτυα Συμπράξεων Πιστωτικών Εγγυήσεων, 

οργανώσεων ΜΜΕ και άλλους κατάλληλους δημόσιους και επιχειρηματικούς φορείς. 

Περαιτέρω, θεωρούμε απαραίτητο να θεσπιστεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια 

Ευρωπαϊκή “Ομάδα Δράσης Ρευστότητας ΜΜΕ” με την τεχνική στήριξη Υψηλά Τεχνικών 

Ανεξάρτητων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, ενώσεων συμπράξεων πιστωτικών 

εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ΜΜΕ και ακαδημαϊκών 

εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της ΕΕ και των Κρατών Μελών στη συλλογή και 

επικαιροποίηση ροών δεδομένων, την παροχή τεχνικής βοήθειας που θα προσδιορίζει και θα 

προτείνει, όπου χρειάζεται, προσαρμοσμένα μέτρα βάσει των ιδιαίτερων αναγκών των ΜΜΕ, 



 

 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης, ικανότητας αντιμετώπισης από πλευράς πιστωτικών ενδιάμεσων 

οργανισμών. 

 

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

/υπογραφή/ 

Παναγιώτης Λεωνίδας Γκόφας 

Ακαδημία Αβινιόν ΜΜΕ   

Rue Jacques de Lalaing Staat 4 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1040           

 ». 


