Τεύχος 4/2021 (έτος 2ο )

Μήνυμα προέδρου
Αγαπητές – αγαπητοί,
Η έναρξη των εμβολιασμών κατά της νόσου COVID-19 δημιουργεί προσδοκίες για έξοδο από
την υγειονομική κρίση στη διάρκεια του 2021. Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση παραμένει ακόμη
σε μεγάλο βαθμό ευμετάβλητη και αβέβαιη, επηρεάζοντας την πορεία της οικονομίας. Η
έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας, οδηγεί σε παράταση των περιοριστικών μέτρων,
γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια, ενώ η ψυχολογική πίεση εντείνεται καθημερινά.
Είμαστε όλοι κουρασμένοι και είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς εδώ και έναν χρόνο
βιώνουμε περιορισμούς, lockdowns, μέτρα που δεν θα τα είχαμε φανταστεί πριν ενσκήψει ο
κορωνοϊός.
Ο δρόμος μπροστά μας για τους επόμενους μήνες κάθε άλλο παρά εύκολος είναι. Η
πανδημία είναι ακόμη εδώ, προκαλώντας – όπως δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις –
συνεχείς ανατροπές και δυσκολίες στη λειτουργία της αγοράς.
Πρέπει, όμως, όλοι μας να αντιληφθούμε πως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του ανηφορικού
δρόμου που διανύουμε εδώ και δώδεκα μήνες.
Μέχρι όμως να διανύσουμε αυτά τα τελευταία «μέτρα», θα απαιτηθεί ουσιαστική, γενναία και
αποτελεσματική στάση από όλους μας.
Θα χρειαστεί πειθαρχία για να ακολουθήσουμε κατά γράμμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και
όσα μας ζητούν οι ειδικοί προκειμένου να βγούμε από αυτή τη λαίλαπα όλοι υγιείς και να
ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η προσήλωση στις απαιτήσεις των καιρών, χωρίς
πισωγυρίσματα, μεμψιμοιρίες και αμφισβητήσεις, ώστε να επουλώσουμε όσο πιο γρήγορα
γίνεται τις πληγές που άνοιξε η πανδημία στην οικονομία και κυρίως στη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα.
Πέτρος Καλπακίδης
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ
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Μειώσεις ενοικίων: Λύση στο «αλαλούμ» με τα υποκαταστήματα λιανικής

Μείωση ενοικίου 100% δικαιούνται πλέον και τα υποκαταστήματα λιανικής, ανεξαρτήτως
κύριου ΚΑΔ επιχείρησης, μετά από τις καθοριστικές, ουσιαστικές και συντονισμένες
παρεμβάσεις της ΠΟΒΑΚΩ και του ΣΑΑ.
Ειδικότερα, χιλιάδες επιχειρήσεις με υποκαταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία
παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή συνέχιζαν να καταβάλουν το σύνολο των ενοικίων για
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Τελικά με δυο μήνες καθυστέρηση
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει μείωση των ενοικίων και για τα
υποκαταστήματα και λύνεται έτσι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το λανθασμένο
ποσοστό μείωσης που εμφανιζόταν στα υποκαταστήματα που διέθεταν ΚΑΔ ο οποίος
δικαιούται πλήρη απαλλαγή μισθώματος.
Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά:
1. Η υπό στοιχεία Α.1025/2021(Β' 538 και Β'655) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει
ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η
οποία:
α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει
ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο
αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας
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εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του Παραρτήματος, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ή του 40% του συνολικού μισθώματος
- ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφαρμόζοντας το ευνοϊκότερο
για τον μισθωτή ποσοστό μείωσης του μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.
1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως
ισχύει,
β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει
ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο
αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β' του
Παραρτήματος και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/υποκαταστημάτων την 4η
Ιανουαρίου 2021 που συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α' του Παραρτήματος απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.
1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως
ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της
έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται
παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος
Μητρώου TAXIS (10) - υποκατάστημα].».
2. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό
Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.
3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4/1/2021, για την εφαρμογή των
οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την
ημερομηνία έναρξής τους από την 4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την
4/1/2021 λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του
υποκαταστήματος από την 4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.
Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς, με επιστολή της προς τον
Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή ζητά να γίνουν διορθώσεις στην πλατφόρμα
Μισθώσεων Ακίνητων, ώστε με την υποβολή της δήλωσης Covid, το σύστημα να βλέπει την
έδρα αλλά και το υποκατάστημα της κλειστής/πληττόμενης επιχείρησης και να αναγράφει το
ορθό ποσοστό μείωσης (100% ή 40%).
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Τι ανέφεραν οι επιστολές ΠΟΒΑΚΩ και ΣΑΑ

Με επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη η
ΠΟΒΑΚΩ κατέθεσε το αίτημα της για διευθέτηση του θέματος της επιδότησης των ενοικίων
κατά 100% των υποκαταστημάτων λιανικής πώλησης που παραμένουν κλειστά με κρατική
εντολή, ανεξαρτήτως του κύριου ΚΑΔ της επιχείρησης.
Στην επιστολή ανέφερε μεταξύ άλλων, «παρόλο που αξιολογούμε ως θετική την ανταπόκριση
της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, από τις συνέπειες της πανδημίας,
εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες αν και επί της ουσίας
συμπεριλαμβάνονται στα κυβερνητικά κριτήρια τόσο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όσο
και για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, τελικά
αποκλείονται από τα μέτρα στήριξης».
«Χαρακτηριστική», τονίζει η ΠΟΒΑΚΩ πως «είναι η περίπτωση επιχειρήσεων του κλάδου
μας που έχουν κύριο ΚΑΔ για παραγωγή κοσμημάτων, χονδρεμπόριο, ή εισαγωγή
προϊόντων και παράλληλα διαθέτουν υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, για τα οποία ο
ΚΑΔ αφορά τη λιανική πώληση. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο, τα υποκαταστήματα
λιανικής να μην επιδοτούνται στο 100% του ενοικίου διότι ο κύριος ΚΑΔ της έδρας της
επιχείρησης είναι διαφορετικός από αυτόν της λιανικής.
Δυστυχώς μετά την προσαρμογή της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ σε νέα δεδομένα - για την
ένταξη στα μέτρα επιδότησης του ενοικίου κατά 100% για τους μήνες Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, για τα καταστήματα λιανικής που παραμένουν κλειστά μετά από
κυβερνητική απόφαση - οι επιχειρήσεις που έχουν υποκαταστήματα λιανικής αποκλείονται
από το συγκεκριμένο μέτρο.
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Αντιλαμβανόμαστε πως το νέο πλαίσιο που θεσπίστηκε (ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας
βάζει τον ΑΦΜ του και το σύστημα επιλέγει τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης του), έγινε με
διάθεση να καλύψει ανάγκες επιχειρήσεων, ωστόσο σε μια προσπάθεια γρήγορης
αντιμετώπισης των προβλημάτων, διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων των νέων
τροποποιήσεων, πως έτσι αποκλείονται επιχειρήσεις, οι οποίες αν και πλήττονται με την ίδια
ένταση με τις ομοειδείς τους, τελικά στερούνται την οποιαδήποτε προστασία και στήριξη. Κάτι
τέτοιο είναι άδικο και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό».
Η ΠΟΒΑΚΩ, με πρωτοβουλία του Α’ Αντιπροέδρου της και τομεάρχη ανάπτυξης και
οικονομίας, κ. Αντώνη Πατέρα, ζήτησε και τελικά πέτυχε την επίλυση του προβλήματος,
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου που διαθέτουν και
υποκαταστήματα λιανικής, να στηριχτούν το ίδιο με τις ομοειδείς τους επιχειρήσεις.
Επιστολή και από τον ΣΑΑ
Επιστολή για το συγκεκριμένο θέμα που ανέκυψε απέστειλε και ο Σύλλογος
Αργυροχρυσοχόων Αθηνών υπογραμμίζοντας πως σε «μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο,
που η οικονομία έχει παγώσει και οι οικονομικές συναλλαγές έχουν περιοριστεί στις
απολύτως αναγκαίες, τα ενοίκια μοιάζουν με “θηλιά” στο λαιμό των επιχειρήσεων, καθώς
αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι των πάγιων εξόδων τους».
«Παρά τη θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων προκύπτουν
κάποιες παραδοξότητες που δημιουργούν προβλήματα σε επιχειρήσεις που είναι μικτές (είναι
και λιανεμπορικές) και δεν δύνανται να κάνουν χρήση του μηδενικού ενοικίου που
προβλέπεται για τους μήνες Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου» αναφέρεται στην επιστολή
η οποία καταλήγει ζητώντας «τη διόρθωση των νέου πλαισίου που τέθηκε, προκειμένου όλες
οι επιχειρήσεις του κλάδου που διαθέτουν και υποκαταστήματα λιανικής να αντιμετωπίζονται
ισότιμα με τις ομοειδείς τους επιχειρήσεις».
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Επιταγές: Αναστέλλονται κατά 75 μέρες οι προθεσμίες και για τον Μάρτιο

Αναστέλλονται και τον μήνα Μάρτιο οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
οφειλόμενων αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή κ.λπ.) κατά
75 μέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου για τις επιχειρήσεις
που είτε έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους με κυβερνητική εντολή είτε έχουν πληγεί
δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
Με την ίδια τροπολογία:
•
Παρατείνονται μέχρι και την 30η-8-2021 οι προθεσμία καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες λήγουν τον
Φεβρουάριο, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που λήγουν στις 28-2-2021
και στις 31-3-2021 για τους κομιστές αξιογράφων οι οποίοι δεν ασκούν δραστηριότητες
των παραπάνω επιχειρήσεων.
•
Δεν εμποδίζεται υπόχρεος να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου
προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης υπόχρεος και δικαιούχος να
συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο
στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
•
Μειώνονται από την 25η-2-2021 τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 για τα
τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων τα
επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που έχουν καταβληθεί, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
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•

•

Αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγούνται ως
αποζημίωση (και) στα τουριστικά γραφεία, που διαθέτουν και έχουν θέσει σε
κυκλοφορία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, και
δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Αναβάλλεται για την 1η-7-2021, αντί της 1ης-3-2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος
του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού, στα τυχερά παιχνίδια που
διεξάγονται με στήλες.
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση τζίρου 4,5 δισ. πέρυσι στο λιανεμπόριο

Με πτώση περίπου 4,5 δισ. ευρώ στον τζίρο κινήθηκε πέρυσι, λόγω πανδημίας και lockdown,
το λιανικό εμπόριο της χώρας, ενώ περίπου 1,5 δισ. ευρώ ήταν οι απώλειες μόνο το δ’
τρίμηνο. Μόνον ωφελημένες ήταν οι επιχειρήσεις που πωλούν μέσω ταχυδρομικών
παραγγελιών ή μέσω διαδικτύου, στις οποίες ο τζίρος πέρυσι αυξήθηκε 18%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού
εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 47,25 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 8,6%
σε σχέση με το 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 51,72 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο
εργασιών είναι οι εξής:
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46,8%.
-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 39,8%.
Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:
-Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση
18%.
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 13,1%.
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Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο
2020 ανήλθε σε 12,47 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο
2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 13,92 δισ. ευρώ και μείωση 3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο
2020 που είχε ανέλθει σε 12,86 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’
τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019
-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 61%.
-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 52,1%.
Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:
-Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση
25,9%.
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 18,8%.

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις
πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών μεταξύ 2020 και 2019 και μεταξύ του δ’ τριμήνου 2020 και του
αντίστοιχου τριμήνου 2019, περιλαμβάνει δραστηριότητες λιανικού εμπορίου από
επιχειρήσεις που πωλούν μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών ή μέσω διαδικτύου (Internet) με
την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τα πωλούμενα προϊόντα μπορούν είτε να
φορτωθούν άμεσα από το διαδίκτυο (Internet) είτε να παραδοθούν κανονικά στον πελάτη.
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ΒΕΘ: Μόλις 3 στους 10 βιοτέχνες ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης

Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης, ωστόσο έξι στους δέκα δηλώνουν πως είναι λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι
από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η πολιτεία για να ενισχύσει το επιχειρείν εν μέσω
πανδημίας.
Την ίδια ώρα πέντε στους δέκα βιοτέχνες απαντούν πως η επιχείρηση τους δεν θα αντέξει
ένα ακόμη lockdown, τύπου Μαρτίου του 2020.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα που διενήργησε η εταιρεία
δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις - μέλη
του και να καταγράψει το πως βλέπουν την επόμενη ημέρα.
Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 15 έως 19 Φεβρουαρίου, με τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο σε 705 μέλη - επιχειρήσεις του ΒΕΘ, με το 70% αυτών να προέρχεται από
τη μεταποίηση και το 30% από το κλάδο των υπηρεσιών.
Το 64% των ερωτηθέντων απάντησαν πως κατά τη διάρκεια των lockdowns
υπολειτούργησαν, το 11% πως έκλεισε ενώ το 25% πως λειτούργησε κανονικά.
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Αναφορικά με τη μείωση του τζίρου τους στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 ο μέσος όρος
διαμορφώθηκε στο 55% με τις υπηρεσίες να καταγράφει συρρίκνωση εσόδων κατά 57% και
τη μεταποίηση κατά 53%.
Το θετικό είναι πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που απασχολούν προσωπικό κατά
μέσο όρο το 43% απάντησε πως θα διατηρήσει το προσωπικό του όταν η χώρα επιστρέψει
στην κανονικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο όταν αφορά μεταποιητικές
επιχειρήσεις καθώς αγγίζει το 47%. Το 6% απάντησε πως θα προσλάβει προσωπικό, το 4%
πως θα απολύσει, το 6% πως θα μειώσει τις ώρες εργασίας, ενώ το 41% των ερωτηθέντων
δεν απασχολεί προσωπικό.
Δεν είναι υπερχρεωμένοι
Στην ερώτηση «θα λέγατε πως η επιχείρηση σας ανήκει στις υπερχρεωμένες (οφειλές προς
τράπεζες, εφορία, ταμεία, προμηθευτές κλπ);» η συντριπτική πλειοψηφία (84%) απάντησε
όχι, μάλλον όχι, ενώ το 91% στη σχετική ερώτηση απάντησε πως δεν έχει δάνειο που θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί «κόκκινο».
Το 39% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε πως «θα πρέπει οι τράπεζες να δίνουν
σε όλους τους κατόχους κόκκινων δανείων τη δυνατότητα να αγοράσουν το χρέος τους με
τους ίδιους όρους που θα τα πουλούσαν σε funds διαχείρισης κόκκινων δανείων». Στην ίδια
ερώτηση το 20% απάντησε να δίνουν την εν λόγω ευκαιρία μόνο σε όσους είναι
συνεργάσιμοι, το 8% να μην τη δίνουν καθώς τα κόκκινα δάνεια δεν θα πληρωθούν, ενώ το
33% απάντησε «δε γνωρίζω/ δεν απαντώ».
Θέλουν «συγχώρεση χρέους» - Δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα
Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες απάντησαν θετικά στην ερώτηση «από τα ευρωπαϊκά
επιμελητήρια προωθείται πρόταση για τη «συγχώρεση χρέους», δηλαδή τη διαγραφή μέρους
του χρέους των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας.
Η πρόταση πρέπει να γίνει δεκτή αποδεκτή από την ΕΕ;». Το 11% απάντησε αρνητικά και το
9% δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.
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Στην ερώτηση «η επιχείρηση σας εντάχθηκε σε κάποια από τα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης (επίδομα 800 ευρώ, επιστρεπτέα προκαταβολή, μείωση ενοικίου, επιδότηση
επιτοκίων κλπ)» κατά μέσο όρο το 78% απάντησε πως εντάχθηκε με το ποσοστό στις
υπηρεσίες να είναι ενισχυμένο (85%).
Το 15% απάντησε πως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλλαν, ενώ το 7% δήλωσε πως
δεν χρειάστηκε βοήθεια.
Πάντως παρά το γεγονός πως η μερίδα τους λέοντος έκανε χρήση των μέτρων στήριξης το
63% απάντησε πως δεν είναι ικανοποιημένο από αυτά, με μόλις το 31% να δηλώνει
ικανοποίηση και το 6% να δηλώνει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ.
Την παραγραφή των χρεών σε εφορία και ταμεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας προκρίνουν ως το κυριότερο μέτρο ανακούφισης οι συμμετέχοντες. Πιο
συγκεκριμένα στην ερώτηση «σε ποιο από τα παρακάτω προβλήματα θα θέλατε να αναλάβει
πρωτοβουλίες η κυβέρνηση», (υπήρχε η δυνατότητα τριών επιλογών), το 57% απάντησε για
τη διαγραφή των χρεών προς εφορία και ταμεία, το 36% να συμβάλει για την ευκολότερη
χρηματοδότηση από τις τράπεζες, το 32% στο πάγωμα των δόσεων και των προσαυξήσεων
στα επιχειρηματικά δάνεια έως ότου η αγορά επανέλθει πλήρως, το 31% στην αναβολή των
κατασχέσεων έως ότου η αγορά επανέλθει και το 14% στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.
Αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της
οικονομίας (δυνατότητα μέχρι τρεις επιλογές είχαν οι συμμετέχοντες) το 61% ζητά τη μείωση
του ΦΠΑ, το 59% να μειώσει ή να καταργήσει την προκαταβολή φόρου, το 50% να μειώσει
τους συντελεστές στο φόρο εισοδήματος, το 31% να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, το
29% να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, για το 2020 και το 2021, το 15% να διατηρήσει τη μείωση του
ενοικίου στο 40% για όσο διάστημα κερδίζει ο κορωνοϊός.
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Τι περιμένουν για την επόμενη ημέρα
Αισιόδοξο για το μέλλον των επιχειρήσεων του δηλώνει το 55%, ενώ διαφορετική άποψη έχει
το 42%.
Και αν για το μέλλον των επιχειρήσεων τους η πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται
αισιόδοξη, για την οικονομία και την επόμενη ημέρα αυτής, οι απόψεις διίστανται.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «ποτέ κατά την άποψη σας θα επανέλθει η ελληνική οικονομία
σε τροχιά ανάπτυξης» μόλις το 10% απαντά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Το
29% απαντά το 2022, το 23% το 2023 και το 30% αργότερα.
Στην ερώτηση για το αν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις αντέχουν ένα lockdown τύπου Μαρτίου
το 45% απαντά πως δεν αντέχει. Ακριβώς αντίστοιχο είναι το ποσοστό (45%) όσων
απάντησαν πως δεν αντέχουν ενώ το 10% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Επιμέλεια κειμένων - ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα
(tsirekalina@yahoo.com)
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