
ŘECKO – situace s ohledem na COVID-19 
 
Řecko: opatření na podporu zaměstnanosti 
 
Dne 18. března ministr hospodářství oznámil řadu opatření poskytujících podporu malým a 
středním podnikům a udržování zaměstnanosti vzhledem k podmínkám izolace, které jsou 
přijímány k boji proti šíření coronaviru. Řecko právě vyšlo z desetileté hospodářské krize a 
nezaměstnanost dosahující 16,8 % je nejvyšší v eurozóně, i když je nižší než 27% v roce 2013. 
Dne 18. března vláda podnikla opatření k zastavení šíření Covid-19, který dosud vedl k 418 
úmrtím. Opatření zahrnují úplné uzavření obchodů, s výjimkou těch, které prodávají základní 
potřeby, a zaměstnanci jsou vyzýváni, aby se uchýlili k práci na dálku. Vláda se rozhodla 
vyplatit příspěvek 800 EUR na začátku dubna (jako kompenzace za březen, a to pravděpodobně 
bude pokračovat až do května) všem pracovníkům, jejichž pracovní smlouvy se neobnovily a 
těm, kteří jsou v částečné nezaměstnanosti (tj. v částečné nezaměstnanosti pobírají velmi nízké 
dávky v nezaměstnanosti). Prospěch z tohoto opatření by mělo mít 500 000 lidí a náklady se 
odhadují na 400 milionů EUR. Stát bude těmto zaměstnancům hradit dávky sociálního 
zabezpečení, důchody a zdravotní péči, jakož i jejich sociální příspěvky. Pro všechny v 
karanténě a izolaci budou platby daní pozastaveny na čtyři měsíce. Všechna tato opatření se 
budou vztahovat také na svobodná povolání a samostatně výdělečně činné podnikatele. 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj přidělí zemi 1,8 miliardy EUR na udržení podniků nad 
vodou a půjčky zpočátku po tři měsíce, které budou k dispozici společnostem v obtížích, které 
budou v případě potřeby dále prodlouženy. 
Zbývající dluhy podniků budou moci být odloženy a splaceny od září. I přes tato opatření může 
Řecko očekávat prudké zpomalení hospodářství, „zatímco se očekávalo, že růst v roce 2020 by 
měl dosáhnout přibližně 2,8%, nyní bude pravděpodobně dosaženo jen o něco více než 0,“ 
uvedl ministr financí Christos Staikouras, dne 18. března. 


