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Συνεχής στήριξη
από 125.000 εταιρείες να υποβάλουν αίτηση έως την περασµένη Παρασκευή για δανειοδότηση. ∆εν αποκλείεται, πέρα από τη γενικευµένη στήριξη των επιχειρήσεων, να υπάρξει πρόβλεψη για περαιτέρω στοχευµένη στήριξη κλάδων που πλήττονται περισσότερο συγκριτικά µε άλλους
και παρουσιάζουν µεγάλη µείωση του τζίρου τους. Το βέβαιο είναι ότι θα
υπολογιστεί το ύψος του δανείου ως συνάρτηση της µείωσης των εσόδων κατά το διάστηµα Μαρτίου-Ιουλίου, σε συνδυασµό µε το αν έχει γίνει χρήση ή όχι του δικαιώµατος αναστολής των συµβάσεων εργασίας
των εργαζοµένων.
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«δίψα» των επιχειρήσεων για ρευστότητα και η µείωση του τζίρου που εκτιµάται ότι θα καταγραφεί τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο σε αρκετούς κλάδους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού οδηγούν το
οικονοµικό επιτελείο στην απόφαση να ενεργοποιήσει έναν τρίτο γύρο της επιστρεπτέας
προκαταβολής, η οποία εκτιµάται ότι θα βγει
στον αέρα στις αρχές Αυγούστου. Πηγές του
οικονοµικού επιτελείου δεν αποκλείουν να εξασφαλιστεί ένα ποσό από 800 εκατοµµύρια έως
1 δισ. ευρώ για τη νέα επιστρεπτέα, αφού κεντρική επιδίωξη είναι οι πόροι που αποδεικνύεται ότι δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα για τη
στήριξη των επιχειρήσεων να κατευθυνθούν
προς τη δεξαµενή αυτού του τύπου των κρατικών δανείων.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το ποσό που θα διατεθεί θα προέλθει κυρίως από ανακατανοµή
πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο ενίσχυσης
των πληγέντων από την πανδηµία και θα οριστικοποιηθεί αφού ολοκληρωθούν οι πληρωµές του β’ γύρου της επιστρεπτέας προκατα-
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Στόχος
Στόχος, µέσα από τον τρίτο γύρο της επιστρεπτέας, είναι να καλυφθούν
ακόµα περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ρευστότητας για
να ανταποκριθούν στο λειτουργικό κόστος τους, αρκετές εκ των οποίων
έχουν δει τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει για άλλη χρηµατοδοτική ενίσχυση να απορρίπτονται.
Επίσης, θα µπορούν να συµµετάσχουν όλες οι εταιρείες -ανεξαρτήτως
νοµικής µορφής- και οι ατοµικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, αλλά ασκούν δραστηριότητα που χρειάζεται στήριξη. Ενδεικτικά
παραδείγµατα δικαιούχων ατοµικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζοµένους
είναι τα παντοπωλεία, τα περίπτερα, τα καταστήµατα ψιλικών και ειδών
δώρων, τα φαρµακεία, τα αρτοποιεία, τα ανθοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία,
τα καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης, τα κοµµωτήρια, όσοι εκµεταλλεύονται ταξί, καθώς και οι µικρές ατοµικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζοµένους στους χώρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κ.λπ. Θα διατηρηθεί η πρόβλεψη για συµµετοχή στο πρόγραµµα µικρών επιχειρήσεων που ήταν προβληµατικές στις 31/12/2019,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική δι-
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3η επιστρεπτέα
προκαταβολή
Ενα νέο γύρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε ρευστότητα
άµεσα, χωρίς γραφειοκρατία, σχεδιάζει η ηγεσία του
υπουργείου Οικονοµικών. Στόχος να δοθεί ακόµη 1 δισ.
ευρώ στις αρχές Αυγούστου
βολής, οι οποίες θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Για παράδειγµα, ενδεχοµένως κάποιοι πόροι που διατίθενται αυτή
τη στιγµή αποκλειστικά από τον κρατικό Προϋπολογισµό για το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
που µέχρι στιγµής δεν συγκεντρώνει το αναµενόµενο ενδιαφέρον, να διοχετευτούν για τη
στήριξη των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα
χρηµατοδοτικό εργαλείο που, όπως εκτιµούν
παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου, αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι αποδοτικό, ενισχύοντας άµεσα τις επιχειρήσεις, αφού τα χρήµατα πιστώνονται σε πρώτο χρόνο απευθείας
στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους, χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ οι ευνοϊκοί
όροι αποπληρωµής του δανείου το καθιστούν
πιο ελκυστικό σε σχέση µε άλλα προγράµµατα
που παρέχονται αυτή την περίοδο.

Στήριξη κλάδων
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο τρίτος
γύρος, που θα εκκινήσει ως προς την υποβολή των αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου, θα «πατήσει» στις αλλαγές που έγιναν στον δεύτερο γύρο και οδήγησαν πάνω

αδικασία και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Σε εξέλιξη
Το ποσό που πρόκειται να διατεθεί στις
αρχές Ιουλίου στον δεύτερο γύρο είναι 1,42 δισ. ευρώ και περιλαµβάνει 420 εκατ. ευρώ, που δεν απορροφήθηκαν κατά την πρώτη φάση,
ενώ κατά την πρώτο γύρο απορροφήθηκαν συνολικά 580 εκατ. ευρώ, από
53.351 επιχειρήσεις. Η υπουργική απόφαση µε τα κριτήρια υπολογισµού των δανείων του δεύτερου γύρου της
επιστρεπτέας προκαταβολής αναµένεται να εκδοθεί την προσεχή εβδοµάδα και θα αποτελεί «πιλότο» και για τον τρίτο γύρο.
Η απόφαση θα προβλέπει ότι το δάνειο που έλαβαν ορισµένοι δικαιούχοι κατά τον πρώτο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα αφαιρείται από το τελικό ποσό της δανειοδότησης που θα προκύπτει µε την προσθήκη του ποσού που δικαιούνται για τον δεύτερο γύρο. Και αυτό διότι τα στοιχεία του Μαρτίου που χρησιµοποιήθηκαν για να βγει ο πρώτος γύρος δανειοδότησης θα χρησιµοποιηθούν εκ νέου για το τελικό ποσό του δανείου. ∆εν αναµένεται να υπάρξει αλλαγή στο χρονικό διάστηµα για το οποίο θα δεσµευτεί η κάθε επιχείρηση να µην προχωρήσει σε
απολύσεις. Οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το χρηµατοδοτικό σχήµα της επιστρεπτέας προκαταβολής υποχρεούνται να διατηρήσουν έως
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τις 31 Οκτωβρίου 2020 τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούσαν κατά τις 30 Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήµατος
«Εργάνη». Θα υπάρξει επανάληψη του µέτρου
της ελάχιστης δανειοδότησης, όπως συνέβη και
στον πρώτο γύρο. Θα ισχύσει και για τη δεύτερη φάση το «κούρεµα» της οφειλής που θα δηµιουργηθεί λόγω της επιστρεπτέας προκαταβολής σε ποσοστό 30%-40% για τις επιχειρήσεις οι
οποίες είτε θα έχουν µεγάλη µείωση εσόδων µε
τη συµπλήρωση ενός 12µήνου από σήµερα, είτε θα διατηρήσουν αµείωτο τον αριθµό των εργαζοµένων. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον
ΦΠΑ αναγράφουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ χωριστά για κάθε µήνα, από τον Ιανουάριο έως
και τον Μάιο. Τα συγκεκριµένα στοιχεία θα συγκριθούν από το Taxisnet µε τα δηλωθέντα για
τους αντίστοιχους µήνες του 2019. Οι επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ αναγράφουν
τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε µήνα,
καθώς επίσης και το σύνολο των ακαθάριστων
εσόδων του έτους
2019, όπως και
το σύνολο των
εξόδων του
φορολογικού
έτους 2019.

