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Κορωνοϊός: Ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης ανακοινώνει η κυβέρνηση
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Οικονομία & εξ-οικονομώ

Νέο ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας τον Απρίλιο,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον κορωνοϊό, ανακοινώνουν οι
Σταικούρας, Βρούτσης, Γεωργιάδης.

Νέο ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας τον Απρίλιο,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον κορωνοϊό, ανακοινώνει η
κυβέρνηση αύριο Δευτέρα στις 10 το πρωί.
Ολοκληρωμένο σχέδιο
Τις ανακοινώσεις θα κάνουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Το νέο οικονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί αύριο αποφασίστηκε σήμερα
κατόπιν

σύσκεψης

υπό

τον

πρωθυπουργό

Κυριάκο

Μητσοτάκη

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από το Μέγαρο Μαξίμου.

που

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός

Επικρατείας

Γιώργος

Γεραπετρίτης,

ο

υφυπουργός

Οικονομικών

αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
Άκης

Σκέρτσος,

ο

Υφυπουργός

παρά

τω

Πρωθυπουργώ

και

Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης
Δημητριάδης,

ο

Γενικός

Γραμματέας

Δημοσιονομικής

Πολιτικής

Αθανάσιος

Πετραλιάς και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης.
Ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης
Ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο ΜEGA το πρωί της Κυριακής τόνισε σχετικά
τις αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης πως «θα ακούσετε πολλά περισσότερα
που θα έχουν να κάνουν και με διεύρυνση των ΚΑΔ και με ολιστική αντιμετώπιση
του προβλήματος, δηλαδή δεν θα επανέλθουμε σε συζήτηση ΚΑΔ».
Σημείωσε παράλληλα ότι «υπάρχει πακέτο στήριξης πράγμα το οποίο φαίνεται από
το γεγονός ότι το δημοσιονομικό πακέτο υπερβαίνει το μέσο ευρωπαϊκό είναι στο
2,5 % του ΑΕΠ όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 2%. Αύριο το αργότερο
μεθαύριο θα αποδειχθεί ότι έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της ελληνικής
οικονομίας. Μια συνετή κυβέρνηση και ένα συνετό υπουργείο Οικονομικών οφείλει
να είναι προσεκτικό καθώς δεν γνωρίζουμε την έκταση της κρίσεως, διότι στην
κάθε παρατήρηση θα πρέπει ξέρει κανείς για πόσο θα κρατήσει αυτό ώστε να ξέρει
πότε θα ρίξει τα κατάλληλα «πολεμοφόδια».
Αντοχές και όπλα της οικονομίας
Μιλώντας τώρα για τις αντοχές που μπορεί να δείξει η ελληνική οικονομία
απέναντι σε αυτή την κρίση, ο ίδιος επεσήμανε:
«Λειτουργούμε με συνετό τρόπο ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών
και ξανακυλήσουμε στο παρελθόν. Τα όπλα που έχει η ελληνική οικονομία είναι η
καλή δημοσιονομική διαχείριση που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά η
ανάταξη της οικονομίας που είναι πολύ πιο έκδηλη την τελευταία περίοδο και θα
χρησιμοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία όσο αυτά
προστίθενται από το εξωτερικό», υπογραμμίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση
κάνει το καλύτερο δυνατό τηρουμένων των αναλογιών και των διαθέσιμων πόρων
που διαθέτει και μη γνωρίζοντας την έκταση του προβλήματος.
Ο κ. Σταϊκούrας εξέφρασε την απογοήτευσή του σε σχέση με την χρηματοδότηση

της κρίσης από την ΕΕ ενώ αναφορικά με τη χρήση του «μαξιλαριού» υποστήριξε
ότι δεν μπορούμε το χρησιμοποιήσουμε καθώς δεν γνωρίζουμε την έκταση της
κρίσης.
Απαντώντας τώρα στο αν υπάρχουν κονδύλια που μπορεί να υπάρξουν ώστε να
υπάρξει και μια ροή χρηματοδότησης προς τη χώρα, ο κ. Σταϊκούρας είπε:
«Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων θα αξιοποιήσουμε τα σχετικά κονδύλια, υπάρχει μία
πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς πόρους
και είναι αυτό το corona fund 37 δισ. ευρώ που στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,8 δισ.
ευρώ, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε την τρέχουσα εβδομάδα, περικλείοντας
αυτό το ποσό . Από εκεί και πέρα υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και σε
επίπεδο ηγετών που έχει να κάνει με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ο οποίος
διαθέτει περίπου 400 δισ. ευρώ για τα οποία υπάρχει μία συζήτηση να διατεθούν
σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης προσανατολισμένες για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωναϊού».
Ο ίδιος τόνισε ότι «η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μια διαρθρωτική κρίση
της Ευρώπης ή Ελλάδας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας
ήταν εξαιρετικά.Πρόκειται για μία εξωγενή συμμετρική κρίση η οποία χτύπησε και
τη χώρα μας, και αυτή κρίση συνεπώς μπορεί να παρέλθει».
Στοχευμένες πολιτικές για πρωτογενή τομέα, ενέργεια και τουρισμό
«Το επόμενο στάδιο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε στοχευμένες
πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα, στοχευμένες πολιτικές για τον τομέα τις
ενέργειας , για τον τουρισμό, την ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, τα αεροδρόμια και
άλλους κλάδους που έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Άρα εκτός των
οριζόντιων πολιτικών που καλύπτουμε με αυτά που ήδη καλύπτουμε θα υπάρχουν
και στοχευμένες δράσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους, τονίζοντας ότι το
συνολικό πακέτο των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση απέναντι στους
εργαζόμενους δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης» σημείωσε
επίσης ο κ. Σταϊκούρας.
Καμία απόλυση 1,5 μήνα μετά το τέλος της κρίσης
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στο MEGA τόνισε ότι δεν θα
γίνει καμία απόλυση 1,5 μήνα μετά τη λήξη της κρίσης σε όσους υπάγονται στους
ΚΑΔ.
Όπως είπε ο κ. Βρούτσης «η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας κινήθηκαν με

πρωτοφανή ταχύτητα και αυτό που συντελέστηκε στην Ελλάδα δεν έχει γίνει
πουθενά στην Ευρώπη. Και για αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι.
Μέσα σε απειροελάχιστο διάστημα οργανώσαμε σύστημα καταγραφής σε ειδική
πλατφόρμα στην «Εργάνη» με τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις επιχειρήσεις
και όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Κι έτσι τώρα είμαστε έτοιμοι για τα
αιτήματα καταγραφής των εργαζομένων, μέσα από τα οποία θα αρχίσουν οι
πληρωμές. Είμαστε το πιο οργανωμένο κράτος και δείξαμε απίστευτη ταχύτητα».
Δίνοντας μια εικόνα για το πόσες επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση για να
ενταχθούν στο επίδομα των 800 ευρώ, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι μέχρι
στιγμής είναι 270.197 επιχειρήσεις και αντιστοιχούν σε 392.272 εργαζόμενους.
Από 1η Απριλίου ξεκινούν και οι εργαζόμενοι την καταγραφή τους, συμπλήρωσε ο
κ. Βρούτσης.
Σχετικά με τους ΚΑΔ, ανέφερε ότι «σε δύο ημέρες, αύριο μεθαύριο, κλείνει και το
θέμα των ΚΑΔ, άρα κλείνει το κεφάλαιο της οικονομίας και θα συμπεριλάβουμε
όλους τους εργαζόμενους. Δεν θα μείνει κανείς εκτός. Εκτός θα μείνουν μόνον οι
επιχειρήσεις που δεν πλήττονται».
Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε και στο μέτρο της εκ περιτροπής απασχόλησης και
στις επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά και για το πόσο καιρό
θα ισχύσει.
Μόλις τελειώσει η κρίση σταματάει και η εκ περιτροπής εργασία
Την περίοδο που θα τελειώσει η κρίση, το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, θα
σταματήσει αυτόματα, είπε.
Ενώ τόνισε, ότι μετά το τέλος της κρίσης, οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στους
ΚΑΔ δεν θα μπορούν να κάνουν απολύσεις για ενάμιση μήνα μετά.
«Η απόφαση αυτή για την προστασία των εργαζομένων είναι πρωτοφανής για την
Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά. Στο θέμα του εργοσήμου δεν έχει υπάρξει ακόμη
πρόβλεψη.
Μέτρα ανάσα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Μέχρι στιγμής η οικονομική ενίσχυση προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις λόγω
της επέλασης του κοροναϊού αγγίζει μέχρι στιγμής τα 15 δισ. ευρώ.
Για το πακέτο των μέτρων ενόψει του Απριλίου θα συμπεριληφθούν επιπλέον

επαγγελματικοί κλάδοι στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, «έως το βράδυ της Παρασκευής, 212.059
επιχειρήσεις με 321.860 εργαζόμενους, είχαν υποβάλλει αίτηση στο σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ για στήριξη και συμμετοχή στα προγράμματα με τα μέτρα, και αυτό
δείχνει ότι έχουμε πετύχει μια ανάσχεση των απολύσεων. Αντιμετωπίζουμε ένα
εξωγενές πρόβλημα, που δεν είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Το θέμα είναι η
κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται, ώστε όταν περάσει αυτή η κρίση
να γίνει μια επανεκκίνηση με βάση την πορεία που είχαμε ως οικονομία τους
πρώτους μήνες του 2020», τονίζοντας ότι η οικονομία επιστρέφει σε ύφεση.
«Προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο, με τα ελάχιστα δυνατά σφάλματα. Η
εικόνα στην οικονομία είναι κάθε ημέρα και χειρότερη. Περιμένουμε να δούμε,
βάσει των εισηγήσεων των ειδικών για τα μέτρα, πώς θα κινηθεί η οικονομία τον
Απρίλιο και πως τον Μάιο. Πολύ περισσότερο όταν ακούγεται ότι θα υπάρχει και
νέο κύμα στο τέλος του χρόνου, ένα υπεύθυνο υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να
λαμβάνει τα μέτρα του», ανέφερε.
Την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών θα διευρύνει την λίστα με τις
επιχειρήσεις που θα μπορούν να κάνουν χρήση των μέτρων στήριξης.
Οι εργαζόμενοι των εταιριών που θα μπουν στην λίστα θα πάρουν το επίδομα 800
ευρώ.
Επιπλέον,η κυβέρνηση εργάζεται για ένα σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου που
καταβάλλουν οι εταιρείες σε τράπεζες για δάνεια που ήταν ενήμερα μέχρι το
τέλος του 2019.
Μέτρα για τις επιχειρήσεις
Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την στήριξη των επιχειρήσεων είναι τα εξής:
– Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων
φορολογικών οφειλών.
– Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων
ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:
α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020
και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.
β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων
εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και
όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
– Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων

ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει
αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά
περιθώρια.
– Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς
επιχειρήσεις.
– Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις
επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.
–

Η

δυνατότητα

καταβολής

του

Δώρου

Πάσχα

προς

τους

εργαζόμενους

επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του
στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.
– Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το
κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και
περίοδο χάριτος.
– Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων
επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και
επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.
– Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας
για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.
Διευκολύνσεις για τις επιταγές
Την

αναστολή

των

επιταγών

που

αφορούν

πληττόμενες

επιχειρήσεις

(περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ
τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι άνω των 100 δισ. ευρώ υπολογίζεται η ρευστότητα που
ανακυκλώνεται κάθε χρόνο μέσω επιταγών στο συναλλακτικό σύστημα από τις
επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αδυναμία
εξόφλησής τους.
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