
 
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή τροποποιεί την ανακοίνωση για τη
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των
οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου του κορoναϊού.
 
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει προσωρινά όλες τις χώρες από τον κατάλογο των
χωρών «με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση
των εξαγωγικών πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη η δημόσια ασφάλιση
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης που συνδέεται με την
έξαρση της νόσου του κοροναϊού. Η τροποποίηση διευρύνει περαιτέρω την ευελιξία που εισήγαγε το
προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατικών
ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε:
«Απαιτείται ταχεία δράση από μέρους μας για τη διαχείριση του οικονομικού αντικτύπου της έξαρσης της
νόσου του κοροναϊού. Σήμερα, εγκρίναμε μια συνολική λύση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των
εξαγωγικών πιστώσεων. Με την εν λόγω τροποποίηση, οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρση
της νόσου του κορωναϊού θα μπορούν να λάβουν βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
από δημόσιες ασφαλιστικές εταιρείες. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα
εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα,
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.»

Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν στους αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών να
αναβάλλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο για τους
πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου ασφαλίζονται, συνήθως μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων (πρόκειται για τη λεγόμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων).

Η ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, η οποία ισχύει από το
2013, προβλέπει ότι το εμπόριο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις εννέα χώρες του ΟΟΣΑ που
απαριθμούνται στο παράρτημά της, με μέγιστη περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών, συνεπάγεται
εμπορεύσιμους κινδύνους και δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να ασφαλίζεται από το κράτος ή από
ασφαλιστικές εταιρείες που στηρίζονται από το κράτος.

Στις 23 Μαρτίου 2020, μετά την υπόδειξη από ορισμένα κράτη μέλη ότι αναμένουν συνολική
συρρίκνωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης για εξαγωγές προς όλες τις χώρες λόγω της έξαρσης του
κορωναϊού, η Επιτροπή άρχισε επείγουσα δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα ικανότητας ιδιωτικής
βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται
ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των
εξαγωγικών πιστώσεων, με προοπτική την ενδεχόμενη τροποποίηση του καταλόγου των «χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους» ως προσωρινό μέτρο.

Η δημόσια διαβούλευση επισήμανε την επικείμενη ανεπάρκεια ικανότητας ιδιωτικής ασφάλισης για
εξαγωγές προς όλες τις χώρες. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για ασφάλιση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
λόγω της τρέχουσας κρίσης.

Με βάση το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης και τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες, η
Επιτροπή αποφάσισε να θεωρήσει όλες τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ως χώρες με
προσωρινά μη εμπορεύσιμους κινδύνους και να αφαιρέσει όλες τις χώρες από τον κατάλογο των χωρών
«με εμπορεύσιμους κινδύνους» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Πριν από την ημερομηνία αυτή, για λόγους
ασφάλειας δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα αποσαφηνίσει τις «χώρες
με εμπορεύσιμους κινδύνους» για το διάστημα πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 που εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 είχε ήδη
εισαγάγει πρόσθετη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι ορισμένες χώρες
δεν είναι χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους, επιτρέποντας έτσι την παροχή από το κράτος
βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, όπου είναι αναγκαίο. Η τροποποίηση του
παραρτήματος της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων επεκτείνει
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περαιτέρω αυτή την ευελιξία.

Μετά την τροποποίηση, οι κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι καταρχήν σε θέση να παρεμβαίνουν
και να παρέχουν ασφάλιση για τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις
χώρες, χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να αποδείξει ότι η αντίστοιχη χώρα είναι
προσωρινά χώρα «με μη εμπορεύσιμους κινδύνους».

 

Ιστορικό
Η τροποποίηση της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο τμήμα που αφορά τα ειδικά μέσα
ενισχύσεων. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις στο διαδίκτυο και στην
Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις
κρατικές ενισχύσεις).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή
για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωναϊού διατίθενται εδώ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Maria TSONI (+32 2 299 05 26)
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