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Ανάσα στην οικονομία
ούνται να συµµετάσχουν στον τέταρτο κύκλο
της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανεξαρτήτως
πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο
αναφοράς 300 ευρώ. Επίσης, δικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το 2020 και έως τώρα δεν µπορούσαν
να συµµετάσχουν στους προηγούµενους κύκλους της επιστρεπτέας. Από το 1 δισ. ευρώ,
που θα δοθεί συνολικά, το κράτος θα λάβει πίσω τα 500 εκατ. ευρώ, καθώς, όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% του ποσού που θα λάβουν
οι δικαιούχοι δεν θα επιστραφεί και θα δοθεί
ως επιδότηση.

∆ΑΝΕΙΑ ΕΤΕπ
Σύµφωνα µε παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου, τον προσεχή Φεβρουάριο αναµένεται
ότι θα µπορέσουν να εκταµιευθούν τα χαµηλότοκα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία η Ελλάδα υπολογίζει σε 3 δισ.
ευρώ, για την ενίσχυση της ρευστότητας του
επιχειρηµατικού κόσµου. Από τον περασµένο
Απρίλιο αποφασίστηκε η σύσταση του νέου ειδικού ταµείου από την ΕΤΕπ, µέσω του οποίου
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα λάβουν δάνεια
συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ. Αυτός είναι ο
ένας από τους τρεις πυλώνες του πακέτου των
µέτρων, συνολικού ύψους 540 δισ. ευρώ, που
αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθυµίζεται ότι η συνολική συµφωνία των Ευρωπαίων ηγετών περιλαµβάνει τα 540 δισ. ευρώ, τα
οποία θα προέλθουν:
100 δισ. ευρώ από το πρόγραµµα απασχόλησης SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
200 δισ. ευρώ δάνεια προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που θα χρηµατοδοτηθούν από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το τρίτο εργαλείο προβλέπει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης (ESM) θα µπορεί
να παράσχει χρηµατοδότηση έως και στο 2%
του ΑΕΠ κάθε κράτους-µέλους, ήτοι συνολικά
240 δισ. ευρώ.
Επιπλέον αυτών, θα ενεργοποιηθεί και
το Ταµείο Ανάκαµψης, παρέχοντας συνολικά πόρους ύψους 750 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων 33 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα.
Το νέο ταµείο των δανείων της ΕΤΕπ
ανοίγει τον δρόµο, σε συνεργασία µε
τις κατά τόπους τράπεζες και εθνικούς οργανισµούς, ώστε να αυξηθεί η υποστήριξη προς µικρές
και µεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις για τη χρήση των δανείων είναι σε πλήρη εξέλιξη, µε στόχο να υπάρξει µια διαδικασία που να είναι λειτουργική και να οδηγήσει σε όσο το δυνατό πιο
ταχεία και µεγαλύτερη µόχλευση από τις εµπορικές
τράπεζες που θα αναλάβουν ρόλο στη διανοµή
των δανείων. Oι επιλέξιµες εταιρείες θα πρέπει
να κρίνονται βιώσιµες
και να πλήττονται από
την κρίση.
Στο οικονοµικό επιτελείο ευελπιστούν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί θα κινηθούν
µε πιο γρήγορους ρυθµούς λόγω του σφοδρού
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Το οικονοµικό επιτελείο ετοιµάζεται να υποβάλει την προσεχή εβδοµάδα στην Κοµισιόν το
προσχέδιο του εθνικού σχεδίου για το Ταµείο
Ανάκαµψης. Για το 2021 περιλαµβάνονται αρχικά προγράµµατα κατάρτισης και στη συνέχεια επενδύσεις που θα συγχρηµατοδοτούνται
από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Με βά-

7 δισ.
Τα µέτρα στήριξης
της οικονοµίας
για το 2021
αναµένεται να
αυξηθούν στα 7
δισ. ευρώ, από τα
2 δισ. που έχουν
ήδη προβλεφθεί
στο προσχέδιο του
Προϋπολογισµού

ση το σχέδιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στήριξη
των επιχειρήσεων και γι’ αυτό τον λόγο θα συµπεριληφθεί µια σειρά από στοχευµένες δράσεις, όπως είναι η
παροχή κινήτρων για συγχώνευση εταιρειών (όλων των
µεγεθών, µικροµεσαίων και µεγάλων), ώστε να γίνουν
πιο ανταγωνιστικές και να διευκολυνθεί ο εξωστρεφής
προσανατολισµός τους. Σχεδιάζεται η χορήγηση φορολογικών κινήτρων µε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο για τη
στήριξη του εγχειρήµατος, αλλά και η δανειοδότηση των
εταιρειών µέσω ορισµένων ευνοϊκών προγραµµάτων.
Με αυτόν τον τρόπο εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα στηριχθούν οι
πιο εξωστρεφείς. Οπως τονίζεται από αρµόδιες πηγές,
το υψηλό µερίδιο απασχόλησης σε ατοµικές και µικρές
επιχειρήσεις που καταγράφεται στην Ελλάδα σχετίζεται
µε τη χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς η
παραγωγικότητα σχετίζεται θετικά µε το µέγεθος των
επιχειρήσεων.
H υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης στηρίζεται
στην έκθεση Πισσαρίδη, που αναφέρει ότι µικρές επιχειρήσεις µε χαµηλή κερδοφορία και δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισµό δεν αφήνουν περιθώρια για µεγάλες επενδύσεις και για εξαγωγικό προσανατολισµό, γεγονός που διαιωνίζει ένα φαύλο κύκλο χαµηλής ανάπτυξης, ο οποίος συναρτάται άµεσα από τη δυσµενή θέση
στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, ανοιχτό είναι το
ενδεχόµενο να «τρέξει» το πρώτο τετράµηνο του 2021
και τρίτος γύρος χρηµατοδότησης του Ταµείου Εγγυοδοσίας προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οπως
αναφέρουν παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου, κριτήριο θα αποτελεί η πορεία του δεύτερου γύρου του προγράµµατος, το οποίο στηρίζεται σε εγγυήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εφόσον το πρόγραµµα προχωρήσει και «περάσει» στις επιχειρήσεις η απαραίτητη ρευστότητα µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, τότε,
αν οι συνθήκες στην αγορά παραµένουν
παρόµοιες µε τις σηµερινές, θα ληφθεί απόφαση για ένα νέο γύρο.
Στη φαρέτρα των στελεχών του
υπουργείου Οικονοµικών περιλαµβάνονται και άλλα σχέδια
για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που θα µπαίνουν στο
τραπέζι ανάλογα µε την εξέλιξη της υγειονοµικής κρίσης.
Σκοπός είναι τα µέτρα για
τις επιχειρήσεις να είναι
πιο στοχευµένα.
Για παράδειγµα, ένα
ζήτηµα που απασχολεί
το οικονοµικό επιτελείο
αφορά τις επιχειρήσεις
που έχουν λάβει µέχρι
στιγµής αυξηµένα ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή
και βρίσκονται στο
όριο προκειµένου
να αντιµετωπίσουν
το πρόβληµα µε το
καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Η
συµφωνία µε την Ε.Ε.
προέβλεπε ότι τα ποσά
των κρατικών δανείων δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό
πλαίσιο, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις
κρατικές ενισχύσεις προβλέπει µια πολύ συγκεκριµένη διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, οπότε
η κυβέρνηση θα αναζητήσει άλλον τρόπο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων προκειµένου να µη
βρεθεί υπόλογη στους δανειστές, πολλώ δε µάλΟ υπουργός Οικονομικών
λον από τη στιγµή που η χώρα είναι σε καθεστώς
Χρήστος Σταϊκούρας
ενισχυµένης εποπτείας.
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Στο «κόκκινο»
έξι κλάδοι
της οικονομίας
ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ότι οι τρεις εβδομάδες καραντίνας θα προκαλέσουν μείωση του
τζίρου στο σύνολο των επιχειρήσεων
-και όχι μόνο σε εκείνες που κλείνουν
με κρατική εντολή- της τάξης των 5 δισ.
ευρώ. Σημειώνεται ότι η εμπειρία του
προηγούμενου lockdown, με βάση την
ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνει ότι ο κύκλος εργασιών στο σύνολο της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 διαμορφώθηκε σε 58,988 δισ. ευρώ από
78,800 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 19,8 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,1%.
Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες απώλειες
κινήθηκαν στα 6,6 δισ. ευρώ. Το χτύπημα στα ταμεία των επιχειρήσεων προήλθε από τη συρρίκνωση κατά 12,7%
της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώθηκε στα 28,4 δισ. ευρώ από 32,5 δισ. ευρώ, που σημαίνει
ότι υπήρξε μείωση κατά 4,1 δισ. ευρώ
στο τρίμηνο ή 1,36 δισ. ευρώ τον μήνα.
Στην κόψη του ξυραφιού κινούνταν
ήδη έξι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τις παρενέργειες της
πανδημίας του κορωνοϊού από τον περασμένο Μάρτιο. Καταλύματα, εστίαση, ταξιδιωτικά πρακτορεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές και λιανεμπόριο, που συνδράμουν στην ελληνική οικονομία με ετήσια έσοδα της τάξης των 30 δισ. ευρώ, αντιμετωπίζουν
με αγωνία το μέλλον τους.

∆ύο κρίσιµοι παράγοντες
Οι επιχειρηματίες αυτών των κλάδων
αντιμετωπίζουν δύο παραμέτρους που
θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την
επιβίωση και τις προοπτικές ανάκαμψής τους:
Τη διάρκεια και την περαιτέρω ένταση της υγειονομικής κρίσης, η οποία,
παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί η
προοπτική εμβολίων, παραμένει ένας
άγνωστος Χ, ενώ εμποδίζει και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, υπονομεύοντας παράλληλα έναν άμεσο σχεδιασμό.
Τις δυσκολίες τραπεζικής δανειοδότησης που θα τους επιτρέπει να κρατηθούν όρθιοι σε αυτές τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και να σχεδιάσουν
το μέλλον τους. Με δεδομένο ότι τα δάνεια είναι ο πήχυς-κριτήριο για να κερδίσει μια επιχείρηση τη θέση της στη
νέα εποχή, καθίσταται σαφές ότι τα
πράγματα μοιάζουν δύσκολα για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες δανείζουν κατά προτεραιότητα τις πιο μεγάλες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δικαιούνται επιδότηση και δίνουν νέα δάνεια, που κινούνται στις περισσότερες περιπτώσεις όσο πιο κοντά γίνεται στο πλαφόν των 500.000 ευρώ, ακολουθώντας τον κανόνα «περισσότερα δάνεια σε λιγότερους» και αφήνοντας «εκτός νυμφώνος» τις μικρότερες επιχειρήσεις.

