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Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

(din proprie inițiativă) 

 

Decizii economice luate de statele membre ale UE 

 în contextul pandemiei COVID-19  

 

 

Pandemia COVID-19, a provocat în UE și în întreaga lume o criză sanitară fără 

precedent cu consecințe macroeconomice importante, atât pentru piețele financiare, 

întreprinderi, cât și pentru bugetele naționale. Pentru a evita intrarea într-o nouă criză 

economică sau pentru a limita efectele actuale, Statele Membre au luat măsuri economice 

imediate. 

 

Austria  

Total măsuri: 38 miliarde EUR  

Constituirea unui fond în valoare totală de 38 miliarde EUR, din care 9 miliarde EUR 

pentru garanții și angajamente destinate protecției creditelor, 5 miliarde EUR pentru ajutoare 

de urgență destinate industriilor cele mai afectate și 10 miliarde EUR pentru amânări la plata 

impozitelor. 

 

Belgia  

Total măsuri: între 8 și 10 miliarde EUR  

 Au fost alocate între 1 și 1,5 miliarde EUR pentru diverse măsuri de șomaj: societățile vor 

putea solicita plata unui șomaj parțial de până la 70 % din salariul lunar plafonat. Aceeași 

sumă va fi alocată pentru a ajuta persoanele care desfășoară activități independente.   

 A fost anunțat un plan interguvernamental în valoare de 1 miliard de EUR pentru 

cheltuieli de urgență necesare combaterii COVID-19. De asemenea au fost prevăzute 

măsuri necuantificate de sprijinire a băncilor, a căror valoare va depinde de nevoile 

sectorului bancar. 

 

Bulgaria  

Total măsuri: 2,3 miliarde EUR  

Guvernul va introduce un pachet de măsuri financiare în valoare de 4,5 miliarde de leva 

(aproximativ 2,3 miliarde EUR) pentru a sprijini întreprinderile afectate. Măsurile includ :   

 Majorarea capitalului Băncii de Dezvoltare a Bulgariei (BDB) prin contribuții în numerar 

de până la 700 de milioane de leva (358 milioane euro), care să sprijine întreprinderile 

afectate  

 Plata de către stat a 60% din salariile angajaților care ar putea fi concediați  

 Amânarea plății impozitului anual pe profit până la 30 iunie și oferirea de împrumuturi 

fără dobândă lucrătorilor concediați 

 

Cipru  

Total măsuri: 700 milioane EUR  

Anunțarea unui pachet economic în valoare de 700 milioane EUR din care :  

 100 milioane EUR pentru a sprijini serviciul de sănătate publică   

 600 milioane în sprijinul întreprinderilor și al salariaților  

 A fost instituită o subvenție în valoare de 750 EUR pentru studenți, iar o alta pentru 

persoanele aflate în concediu medical.  
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Croația   

Total măsuri: 3,9 miliarde EUR  

 Împrumuturi fără dobândă acordate municipalităților, fondurilor de asigurări de sănătate 

și pensiilor  

 Posibilitatea de a amânare și eșalonare a împrumuturilor existente  

 Scutiri fiscale pentru contribuabilii aflați în dificultate  

 Garantarea lichidității sectorului economic de către Banca Croată pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare 

 

Danemarca  

Total măsuri: 38,3 miliarde EUR  

Măsuri de sprijin în valoare de 38,3 miliarde EUR din care:  

 O schema de garantare în valoare de 130 milioane EUR în sprijinul IMM-urilor aflate în 

dificultate  

 Pentru întreprinderile aflate în dificultate, guvernul propune acoperirea între 75 % până la 

90 % din salariile angajaților în perioada de criză  

 

Estonia  

Total măsuri: 2 miliarde EUR   

A fost anunțat un pachet în valoare de 2 miliarde EUR pentru sprijinirea întreprinderilor 

și a ocupării forței de muncă;  

 Sprijin prin Fundația KredEx și Fundația estonă pentru dezvoltare rurală  

 Sprijin pentru Fondul de asigurări de șomaj din Estonia, asigurări de sănătate, stimulente 

fiscale  

 Amânarea plății datoriei fiscale pentru o perioadă de 18 luni  

 Suspendarea temporară a plăților pentru anumite contribuții la sistemul de pensii  

 Compensații parțiale pentru costurile directe ale evenimentelor anulate în valoare de 3 

milioane EUR  

 Asistență socială anticipată pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă  

 Începând cu luna martie până în luna mai, compensarea primelor 3 de zile de concediu 

medical pentru incapacitate de muncă 

 

Finlanda  

Total măsuri: 15 miliarde EUR  

Mai multe măsuri printre care:  

 Un pachet în valoare de 15 miliarde EUR menit să protejeze locurile de muncă, să asigure 

subzistența cetățenilor și să reducă presiunea economică asupra întreprinderilor  

 Buget suplimentar de 400 milioane EUR alocat autorităților și întreprinderilor   

 Finanțare destinată societăților prin intermediul Finnvera în valoare de 12 miliarde EUR  

 De asemenea, guvernul va acoperi 80 % din împrumuturile și garanțiile de împrumut ale 

Finnvera  

 Business Finlande, alocarea sumei de 150 milioane EUR pentru sprijinirea 

întreprinderilor  

 Banca Centrală a Finlandei va introduce un pachet de măsuri anticriză prin reinvestirea în 

piața locală a obligațiunilor corporative  

 Administrația fiscală finlandeză prelungește termenele de plată aferente perioadei 25 

martie - 31 august 2020 

 

Franța  

Total măsuri: 345 miliarde EUR, sumă ce poate fi suplimentată nelimitat, reprezentând 

împrumuturi garantate de stat  

Ministrul economiei a anunțat măsuri bugetare în valoare de 345 miliarde EUR dintre 

care:  
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 Garanții de stat în valoare de 300 miliarde EUR pentru creditarea bancară a 

întreprinderilor.  

 45 miliarde EUR sub formă de ajutoare directe, destinate IMM-urilor, sub formă de 

măsuri tip amânarea termenelor de plată pentru contribuțiile sociale sau fiscale, amânarea 

plății chiriei sau a facturilor pentru întreprinderile mici aflate în dificultate,  un ajutor de 

1.500 EUR pentru întreprinderile din sectoarele cele mai afectate.  

 În plus, guvernul a anunțat:  

 Măsuri de sprijinire a lichidităților, sprijin direct sau indirect și încurajarea recurgerii la 

muncă cu timp de lucru redus  

 Derogări posibile referitoare la timpul de lucru pentru anumite întreprinderi în sectoarele 

esențiale  

 Posibilitatea amânării sau eșalonării plății chiriilor sau a unor facturi (apă, electricitate 

etc.) pentru întreprinderile foarte mici a căror activitate este afectată de răspândirea 

epidemiei.  

 Suspendarea temporară a perioadei de nerambursare a sumelor datorate în caz de 

concediu medical pe perioada unei urgențe de sănătate  

 Adoptarea de norme care reglementează depunerea și prelucrarea declarațiilor 

administrative 

 

Germania  

Total măsuri: 1.100 miliarde EUR, sumă ce poate fi suplimentată nelimitat, 

reprezentând împrumuturi garantate de stat  

La 23 martie, Germania a adoptat un pachet de măsuri economice, printre care:  

 Sprijin financiar pentru întreprinderile mici și pentru lucrătorii care desfășoară o activitate 

independentă, în valoare de 50 miliarde EUR  

 Crearea unui fond de stabilizare economică în valoare de 100 miliarde EUR pentru 

operațiunile de capital și de 400 miliarde EUR pentru garanții  

 Un program de sprijin în valoare de mai multe miliarde de EUR, acordat de KfW Bank 

pentru a furniza lichidități întreprinderilor și lucrătorilor care desfășoară o activitate 

independentă  

 Ajutoare fiscale pentru întreprinderile de toate mărimile pentru a îmbunătăți lichiditatea 

acestora. Măsurile pentru societățile direct afectate de COVID-19 până la sfârșitul anului 

2020 includ:  

 Amânarea datoriilor fiscale  

 Reduceri pentru plățile efectuate în avans   

 Suspendarea acțiunilor de executare silită   

Guvernul a anunțat, de asemenea, o sumă nelimitată pentru credite garantate de stat 

 

Grecia  

Total măsuri: 10 miliarde EUR  

Pachet financiar de 10 miliarde EUR, din care:  

 O subvenție de 800 EUR în plus pentru fiecare angajat al întreprinderilor care continuă să 

desfășoare activități  

 Bonusuri pentru profesioniștii din domeniul sănătății  

 

Irlanda  

Total măsuri: 3,2 miliarde EUR  

Guvernul a anunțat un ajutor fiscal potențial în valoare de 3,2 miliarde EUR, care 

vizează în primul rând sprijinirea persoanelor aflate în incapacitate de muncă. 

 

Italia  

Total măsuri: 25 miliarde EUR  
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A fost anunțat un pachet de 25 miliarde EUR pentru sprijinirea economiei. Măsurile 

cuprind:  

 Suspendarea plăților pentru împrumuturi și ipoteci pentru familii și întreprinderi  

 Alocarea de fonduri pentru a ajuta întreprinderile să plătească lucrătorii afectați de boală  

 Alocarea de fonduri pentru a permite familiilor să acopere plata îngrijirii copiilor  

 Prelungirea concediului pentru creșterea copilului  

 Suspendarea concedierilor începând cu 23 februarie 

 

Letonia  

Total măsuri: aproximativ 2 miliarde EUR  

Mai multe măsuri, printre care:  

 200.000 EUR pentru cumpărarea de telefoane inteligente și tablete în scopul asigurării de 

cursuri la distanță  

 Sprijinirea angajatorilor pentru a acoperi sumele aferente concediului medical și a 

salariilor în perioada de inactivitate  

 Amânarea plății impozitelor cu până la 3 ani; amânarea datei de depunere a rapoartelor 

anuale (bilanț, etc.)  

 Serviciul de administrare fiscală va rambursa plățile de TVA aprobate în termen de 30 de 

zile de la depunerea declarațiilor de TVA  

 Instituția națională de finanțare a dezvoltării (ALTUM) oferă întreprinderilor garanții 

pentru credite și împrumuturi pentru depășirea perioadei de criză  

 Ratele dobânzilor pentru împrumuturile acordate întreprinderilor din sectorul turismului 

sunt reduse la jumătate în cazul IMM-urilor și cu 15% în cazul întreprinderilor mari 

 

Lituania  

Total măsuri: aproximativ 3 miliarde EUR  

Plan de sprijin pentru întreprinderi:  

 5 miliarde EUR (pentru IMM-uri, stimularea ocupării forței de muncă și a economiei)  

 500 milioane EUR pentru a asigura buna funcționare a spitalelor și a sistemului de 

sănătate, pentru indemnizații și asigurări de sănătate pentru lucrători  

 500 milioane EUR pentru protejarea veniturilor  

 Finanțarea de către stat a 60 % din venitul minim lunar  

 Fonduri destinate antreprenorilor independenți pentru sprijinirea contribuțiilor la 

asigurările sociale  

 Garanții de stat pentru anumite împrumuturi amânate pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 

luni  

 Amânarea plăților pentru energia electrică și încălzire.  

 

Luxemburg 

Total măsuri: 300 milioane EUR (sprijin pentru întreprinderi)  

La 20 martie, ministrul economiei a anunțat că va fi pus în aplicare un plan de 

ajutorare a întreprinderilor în valoare de 300 milioane EUR.  

În afara acestui pachet de stabilizare, a fost introdus șomajul parțial și posibilitatea 

întreprinderilor de a solicita plata de către stat a 80 % din cuantumul salariilor datorate. De 

asemenea, sunt oferite întreprinderilor și lucrătorilor independenți plăți în avans pentru 

lichidități de până la 800.000 EUR. 

 

Malta  

Total măsuri: 1,8 miliarde EUR  

A fost anunțat un pachet de 1,8 miliarde EUR, care include următoarele măsuri:  

 1,6 miliarde EUR pentru întreprinderi, din care 900 milioane EUR sub formă de garanții 

și 700 milioane EUR sub formă de amânări la plata impozitelor  
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 35 milioane EUR ca sprijin pentru autoritățile sanitare  

 Plăți efectuate de guvern pentru toți angajații aflați în perioada de carantină (o subvenție 

de 350 EUR)  

 Asistență financiară acordată întreprinderilor și lucrătorilor care desfășoară activități 

independente 

 

Polonia  

Total măsuri: 3 miliarde EUR  

A fost anunțat un pachet de 3 miliarde EUR destinat IMM-urilor, în special celor din 

următoarele 4 sectoare: turism, restaurante și alimentație, industria prelucrătoare și agențiile 

de turism sau de organizare de evenimente 

 

Portugalia  

Total măsuri: 9,2 miliarde EUR  

Guvernul a anunțat un pachet de 9,2 miliarde EUR destinat să sprijine lucrătorii și să 

furnizeze lichidități întreprinderilor afectate de epidemie 

 

Republică Cehă  

Total măsuri: aproximativ 36,3 miliarde EUR  

Pentru a menține rata de ocupare a forței de muncă, statul va acorda un ajutor direct de 

100 miliarde CZK (aproximativ 3,6 miliarde EUR) și un ajutor indirect de 900 miliarde CZK 

(aproximativ 32,7 miliarde EUR) sub formă de garanții.  

 Prelungirea termenului pentru depunerea declarațiilor fiscale până la data de 1 iulie, 

amânarea plăților pentru amenzi care rezultă din depunerea cu întârziere a declarațiilor 

fiscale sau a documentelor de raportare fiscală  

 Guvernul va plăti (prin intermediul angajatorilor respectivi) 60 % din baza contribuției 

medii a angajaților aflați în carantină 

 

România 

Total măsuri: aproximativ 15 miliarde EUR  

Au fost luate mai multe măsuri, printre care:  

 Creșterea lichidității întreprinderilor, prin oferirea de linii de finanțare garantate de stat în 

proporție de 90% pentru asigurarea capitalului de lucru de până la 1 milion de RON 

(aproximativ 210.000 EUR), fără dobândă și comision  

 Sprijinirea plății de către întreprinderi a șomajului tehnic pentru lucrătorii care își 

suspendă temporar activitatea  

 Majorarea plafonului pentru garanțiile de credit destinate IMM-urilor prin intermediul 

Fondului de garantare; majorarea plafonului a acestuia cu 5 miliarde EUR  

 Asigurarea restituirii de TVA de până la 9 miliarde EUR pentru a asigura fluxul de capital 

și infuziile de capital către întreprinderi  

 Asigurarea plății șomajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii; lata, începând cu 19 

martie a 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe 

economie, suportat din bugetul fondului de șomaj; simplificarea procedurii acordării 

șomajului tehnic  

 Suspendarea, la cererea debitorului a ratelor la bănci pentru persoanele fizice și juridice, 

de la 1 la 9 luni, fără a depăși data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire a 

termenului.  

 Prelungirea până la data de 31 mai 2021 a voucherelor de vacanță emise în 2019 

 

Slovacia  

Măsuri necuantificate  

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de acordare a subvențiilor. Ministrul 

economiei a anunțat 13 măsuri, printre care:  
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 Decalarea termenelor de rambursare a creditelor și a celor ipotecare 

 Garantarea acordării de împrumuturi pe termen scurt cu rate scăzute ale dobânzii pentru 

întreprinderile din anumite sectoare  

 Ajustarea amortizării fiscale sau amânarea declarațiilor de venituri cu 3 luni pentru 

contribuabili  

 Amânarea plăților și a cotizațiilor la sistemul de asigurare timp de 3 luni pentru lucrătorii 

care desfășoară activități independente și eșalonarea acestora pe o perioadă de 18 luni.  

 Suspendarea contribuțiilor sociale, de sănătate și a impozitelor pe venit pentru angajații 

care nu pot lucra  

 Simplificarea posibilității de acordare de alocații de întreținere pentru IMM-uri  

 

Slovenia 

Total măsuri: 2 miliarde EUR  

Au fost anunțate măsuri de gestionare a crizei în valoare totală de aproape 1 miliard 

de EUR, precum și măsuri de sprijin a autorităților sanitare.  

 

Spania  

Total măsuri: 200 miliarde EUR  

 O sumă de 117 miliarde EUR din care 100 miliarde EUR ca garanție de stat pentru 

împrumuturi bancare și 17 miliarde EUR sub formă de ajutoare pentru familii și 

întreprinderi  

 Suma de 14 miliarde EUR pentru plata amânată a impozitelor, în special pentru 

întreprinderi 

 

Suedia 

Total măsuri: 28 miliarde EUR  

Au fost anunțate mai multe măsuri, printre care:  

 O contribuție de 3 miliarde de SEK (aproximativ 270 milioane EUR) către Almi 

Foretagspartner AB pentru a crește împrumuturile acordate IMM-urilor  

 O creștere cu 75 miliarde SEK (aproximativ 6,7 miliarde EUR) pentru creditarea 

autorității pentru credite la export (Swedish Export Credit Corporation)  

 Suma de un miliard de SEK (aproximativ 90 milioane EUR) pentru sprijinirea sectoarelor 

culturale și sportive  

 Alocarea sumei de 266 milioane SEK (aproximativ 24 milioane EUR) pentru diferite 

servicii de sănătate publică, în vederea sprijinirii costurilor de funcționare și 

achiziționarea de echipamente de protecție și de kit-uri de testare  

 Compensarea cheltuielilor publice suplimentare regionale și municipale  

 Plata concediului medical de către guvern timp de 2 luni, inclusiv a lucrătorilor 

independenți, prin plata concediului aferent primelor 14 de zile de boală  

 Banca Centrală a Suediei (Riksbank) împrumută până la 500 miliarde de SEK 

(aproximativ 45 milioane EUR) pentru a proteja oferta de credit  

 Amânarea plății contribuțiilor la asigurările sociale, a impozitului pe salarii și a TVA, 

declarate lunar sau trimestrial.  

 Autoritatea de supraveghere financiară din Suedia reduce nivelul fondurilor proprii 

obligatorii pentru bănci de la 2,5 % la 0 %. 

 

Țările de Jos  

Total măsuri: 20 miliarde EUR  

A fost anunțat un pachet de 20 miliarde EUR pentru:  

 Ajutoare pentru plata angajaților  

 300 de milioane EUR pentru sprijinirea IMM-urilor  

 Compensații  pentru agenții de turism, cafenele și restaurante 
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Ungaria  

Măsuri necuantificate  

 Extinderea alocațiilor familiale  

 Dreptul la asigurări de sănătate și la prestații familiale pentru îngrijirea și educarea 

copilului prelungit până la sfârșitul stării de urgență  

 Suspendarea, până în luna iunie, a obligației de a plăti dobândă la împrumutul 

întreprinderilor și al persoanelor fizice.  

 Sectoare precum turismul, hotelăria, divertismentul, jocurile, cinematografia, sportul, etc. 

sunt scutite de taxe până în luna iunie.  

 Suspendarea temporară a contribuției la dezvoltarea turismului  

 Scutiri de taxe pentru societățile de taxi 

 

 

Daniela Șerban 

27 martie 2020 


