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ΘΔΜΑ: 

    

Κςβεπνηηικά μέηπα ζηήπιξηρ ηηρ γεπμανικήρ οικονομίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων 

επιπηώζεων ηος μεπικού lockdown 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ λένπ κεξηθνύ lockdown ζηηο 28 Οθησβξίνπ η.έ., ην νπνίν θξίζεθε 

επηβεβιεκέλν γηα νιόθιεξν ηνλ κήλα Ννέκβξην η.έ., κε ζηόρν ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε ηνπ δεύηεξνπ 

θύκαηνο ηεο παλδεκίαο, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο πξνρώξεζε ζηελ άκεζε ιήςε θαη 

αλαθνίλσζε λέσλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη εθηεηακέλε θαη ζηνρεπκέλε 

βνήζεηα ζε εηαηξείεο, εξγαδόκελνπο θαη απηναπαζρνινύκελνπο πνπ πιήηηνληαη άκεζα από ηα κέηξα πνπ 

εγθξίζεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παλδεκίαο. Πξόζζεηε βνήζεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ απώιεηα πσιήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown ζα είλαη δηαζέζηκε ζύληνκα θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο 

ηα πθηζηάκελα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, ηδίσο πξνο ην πξόγξακκα επηδόηεζεο ζηαζεξνύ 

θόζηνπο κε ηελ νλνκαζία ‘Bridging Aid II’.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε έθηαηε απηή βνήζεηα ζα παξαζρεζεί σο 

εμήο: 

 

1) Οικονομική ενίζσςζη:  

 

Οηθνλνκηθή ελίζρπζε, ύςνπο € 10 δηζ.,  ζα δηαηεζεί γηα ηνπο άκεζα πιεηηόκελνπο σο εμήο: 

- Δηαιπείερ έωρ 50 ςπαλλήλων θαζώο θαη αςηοαπαζσολούμενοι κπνξνύλ λα ιάβνπλ εθάπαμ 

απνδεκίσζε ε νπνία ζα κπνξεί λα αλέιζεη έσο ην 75% ηος κύκλος επγαζιών πος ππαγμαηοποίηζαν 

ηον Νοέμβπιο ηος 2019. Τν πνζό ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κέζνπ εβδνκαδηαίνπ θύθινπ εξγαζηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη είλαη θαηαβιεηέν γηα θάζε εβδνκάδα 

θιεηζίκαηνο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί. Γηα ηηο λέεο εηαηξείεο πνπ ηδξύζεθαλ κεηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019, 

ζεκείν αλαθνξάο ζα είλαη ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ γηα ηνλ Οθηώβξην 2020.  

- Για μεγαλύηεπερ εηαιπείερ ην πνζό πνπ ζα ιάβνπλ ζα θαζνξηζηεί βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ. Άιια επηδόκαηα ή νηθνλνκηθά βνεζήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ζα αθαηξεζνύλ από ην πνζό πνπ 

ζα θαζνξηζηεί.  

Οη σο άλσ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηε ιήςε ηεο σο άλσ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ελώ 

ε πιεξσκή ησλ πνζώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο πνπ έρεη ιάβεη ην όλνκα ‘Γέθπξα 

πιαηθόξκαο βνήζεηαο’. Καζώο ε εθαξκνγή ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη αθόκα ππό 

δηεύξπλζε, εμεηάδεηαη ε πξνο ην παξόλ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιώλ. 

 

2) Ππόζβαζη ζε ‘γπήγοπο’ δανειζμό: 

 

Δηαιπείερ έωρ 10 ςπαλλήλων ζα κπνξνύλ εθεμήο να έσοςν ππόζβαζη ζε δανειζμό από ην Οκνζπνλδηαθό 

Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ (KfW), ν νπνίνο ζα ιακβάλεη άκεζα ρώξα, άκα ηε πιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ θξηηεξίσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πγηείο, έσο ζήκεξα, εηαηξείεο ζα κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ 

γξήγνξα δάλεην έσο € 300.000 από ηελ ηξάπεδά ηνπο, ην πνζό ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

θύθιν εξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2019. Γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη 

δεζκεπηεί όηη δε ζα γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, αιιά όηη ζα αλαιακβάλεη ε ίδηα ηνλ πιήξε 

θίλδπλν απέλαληη ζηηο ηξάπεδεο ηεο ρώξαο νη νπνίεο ζα ρνξεγνύλ ηα δάλεηα ζηηο εηαηξείεο πνπ πιεξνύλ ηα 

σο άλσ θξηηήξηα. 

 

3) Δπέκηαζηρ σπονικήρ ιζσύορ σοπήγηζηρ βοηθημάηων ζηήπιξηρ λειηοςπγικού κόζηοςρ:  

 

Θα επεθηαζεί ε ρξνληθή ηζρύνο ρνξήγεζεο ησλ ιεγόκελσλ επηδνηήζεσλ ‘γεθύξσζεο’ νη νπνίεο είραλ 

μεθηλήζεη λα ρνξεγνύληαη από ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 πξνο ηηο ΜΜΕπηρεηξήζεηο, ηνπο ειεύζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο νη νπνίνη πιήηηνληαη ηδηαίηεξα από ζεκαληηθέο απώιεηεο 
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ζηηο πσιήζεηο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκία. Οη επηδνηήζεηο έρνπλ σο ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζηαζεξνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ πιεηηόκελσλ ζα επεθηαζνύλ ρξνληθά 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ δηαλνίγεη ην δεύηεξν κεξηθό πιένλ 

lockdown. 

 

Η Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ εθαξκνγή, ηελ 

απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ πιεξσκή όισλ ησλ αλσηέξσ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Οη εηαηξείεο 

θαη νη απηναπαζρνινύκελνη πνπ επεξεάδνληαη από ηα λέα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

παλδεκίαο κπνξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε λα ππνβάινπλ παξάιιεια αίηεζε γηα ππαγσγή ηνπο ζην κέζν 

εληζρπκέλεο γεθύξσζεο ‘Bridging Aid II’, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε δεύηεξε θάζε ηνπ 

νπνίνπ είλαη δπλαηή ήδε από ηηο 20 Οθησβξίνπ η.έ. 

 

Τέινο, ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, όπσο π.ρ. ν πνιηηηζκόο νη νπνίνη αλακέλεηαη όηη ζα απνδερζνύλ ζεκαληηθά 

πεξηζζόηεξνπο πεξηνξηζκνύο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνπο επόκελνπο κήλεο θαη 

άξα ζα πιεγνύλ ζεκαληηθά, πξόθεηηαη λα ζηεξηρζνύλ νηθνλνκηθά κε εηδηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπό απηό, 

ην πθηζηάκελν πξόγξακκα ‘Bridging Aid II’ εμεηάδεηαη όπσο κεηεμειηρζεί ζην κέζν εληζρπκέλεο 

γεθύξσζεο ππό ηελ νλνκαζία ‘Bridging Aid III’ . Τν Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην 

Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο εξγάδνληαη απηή ηελ πεξίνδν επ’ απηνύ γηα ηηο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηέο ηνπ.  

 

 


