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Λονδίνο, 13 Μαΐου 2020 

 

Μέτρα στήριξης της βρετανικής οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού  

 

Τα έκτακτα οικονομικά μέτρα που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19, συνοψίζονται στα εξής: 

1. Διάθεση 330 δισ. λιρών για άτοκα δάνεια για ένα έτος και κρατικές εγγυήσεις δανείων. Οι κρατικές 
εγγυήσεις καλύπτουν το 80% των δανείων που αφορούν επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 500 εκ. 
λίρες και το 100% των δανείων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις των οποίων το δάνειο δεν 
μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 λίρες. Μέχρι τις 12/5 είχαν χορηγηθεί δάνεια και εγγυήσεις πλέον 
των 14 δισ. λιρών. Σε αυτά περιλαμβάνονται 36.000 δάνεια ύψους πλέον των 6 δισ. λιρών που 
διατέθηκαν από το Πρόγραμμα Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, 359 εκ. από το 
Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme και 268.000 δάνεια ανάκαμψης (Bounce Back 
Loans) αξίας 8,3 δισ., το οποίο αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. 

2. 41,5 δισ. λίρες για καθαρές δημοσιονομικές δαπάνες για την πρόσθετη ενίσχυση των υπηρεσιών 
του εθνικού συστήματος υγείας (5 δισ. λίρες), για μέτρα κοινωνικής πρόνοιας (6 δισ. λίρες) και για 
την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων των τομέων φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και λιανικής (30,5 
δισ. λίρες). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έλαβαν επιχορήγηση μεταξύ 10.000 και 25.000 λιρών, 
αναλόγως της φορολογητέας αξίας της επαγγελματικής τους στέγης. 

3. Καταβολή μισθών και ημερομισθίων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μέχρι το 80% των 
αποδοχών τους και μέχρι το ποσό των 2.500 λιρών. Για τους αυτοαπασχολούμενους το πρόγραμμα 
στήριξης ισχύει από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο, ενώ για τους μισθωτούς  από το Μάρτιο μέχρι 
και τον Ιούλιο. Από τις αρχές Αυγούστου, οι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί, θα 
μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αλλά οι 
εργοδότες θα κληθούν να καταβάλλουν ποσοστό του μισθού τους, υποκαθιστώντας εν μέρει την 
κρατική συνεισφορά, με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του 
μηνιαίου μισθού τους, μέχρι το ποσό των 2.500 λιρών. Εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα Στήριξης του 
Εισοδήματος Ελεύθερων Επαγγελματιών θα κοστίσει για τους τρεις μήνες κατ’εκτίμησιν 9 δισ. 
λίρες, όπως και ότι ωφελήθηκαν από αυτό περί τα 3,8 εκ. αυτοαπασχολούμενοι σε σύνολο 6 
εκατομμυρίων. Αντίστοιχα, το κόστος του Προγράμματος Διατήρησης Εργασίας εκτιμάται ότι 
φτάνει τα 8 με 10 δισ. λίρες το μήνα, προστατεύοντας 7,5 εκ. μισθωτούς και περίπου 1 εκ. 
επιχειρήσεις. 

4. 30 δισ. λίρες για την αναβολή καταβολής του ΦΠΑ για ένα έτος μέχρι την 20/3/2021.   

5.  Όλες οι επιχειρήσεις των τομέων φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, λιανικής, καθώς και οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί δεν θα καταβάλουν φόρο επαγγελματικής στέγης για ένα έτος, αρχής γενομένης από 1ης 
Απριλίου, εκτός εκείνων, οι οποίες έχουν σχετική ασφαλιστική κάλυψη. 
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