ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς, 08 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ε.Β.Ε.Π. επιζητά «γέφυρα» μετάβασης της επιχειρηματικότητας στην ανάκαμψη
Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την επέλαση της
πανδημίας και, ειδικότερα, τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από τη
φετινή ΔΕΘ, αποτέλεσαν το επίκεντρο εξέτασης δέσμης θεμάτων στη συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.. Ειδικότερα, αναμένονται πρόσθετα, έκτακτα και μόνιμα
μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας επί της αναγκαιότητας των οποίων έχει ήδη
επιχειρηματολογήσει το Ε.Β.Ε.Π.. Στην τηλεσυνεδρίαση ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ.
Βασίλης Κορκίδης, χαρακτήρισε ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό για το Πειραϊκό
επιχειρείν, το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Επιμελητηρίου, το ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών επιχειρήσεων παραμένει
θετικό, σοβούσης της κρίσεως που έχει προκαλέσει στην οικονομία η πανδημία.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επιτρέπουν εκτιμήσεις και το τρίτο τρίμηνο θα κλείσει με
θετικό πρόσημο και κοντά στον αριθμό ίδρυσης επιχειρήσεων της ίδιας περιόδου πέρσι.
Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2020 οι εγγραφές ήταν 261 έναντι 96 διαγραφών, το
δεύτερο τρίμηνο, στην κορύφωση της κρίσης της πανδημίας, οι εγγραφές ήταν 181 έναντι 28
διαγραφών και, μέχρι σήμερα, το τρίτο τρίμηνο οι εγγραφές είναι 160 έναντι 45 διαγραφών.
Αντίστοιχα θετικό ήταν και το πρόσημο των συστάσεων και λύσεων μέσω ΓΕΜΗ & ΥΜΣ με 566
νέες επιχειρήσεις, έναντι 113 διακοπών από τη 1/1/20 έως και σήμερα.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης
Ευκαιρίας», που στοχεύει στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους ή πτώχευση, τονίστηκε ότι, μέσω
του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών, διαγραφή χρεών σε
περίπτωση αδυναμίας πληρωμής και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για όλους. Το Ε.Β.Ε.Π., όπως
επεσήμανε ο Πρόεδρος του, κ. Βασίλης Κορκίδης, για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
του νομοσχεδίου, έχει καταθέσει πέντε παρεμβάσεις στο πεδίο του δημόσιου διαλόγου που
διεξάγεται.
Στη συνεδρίαση, έγινε εκτενής συζήτηση και για τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για
το πρώτο εξάμηνο του έτους και για τις εκτιμήσεις διαμόρφωσης του δευτέρου εξαμήνου, αλλά
και για τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που έχει να καλύψει ο επιχειρηματικός κόσμος
της χώρας. Ο λογαριασμός των έξι φορολογικών επιβαρύνσεων του επόμενου
εξαμήνου, με βάση το σκηνικό που έχει δημιουργήσει η πανδημία, χαρακτηρίζεται από
φόρους 10,8 δις ευρώ για τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, εισφορά
αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος του 2019, ΕΝΦΙΑ του 2020 και τέλη κυκλοφορίας του
2021.
Από την ανάλυση των φορολογικών στοιχείων για τα νομικά πρόσωπα προκύπτει φέτος
μειωμένος φόρος κατά 56,7%, με 2 δις ευρώ λιγότερες υποχρεώσεις από πέρυσι. Η
μείωση προκύπτει, κατά 1,5 δις ευρώ από τη μειωμένη προκαταβολή από 30 έως 100%,
καθώς και κατά 0,5 δις ευρώ από τη μείωση του συντελεστή από 28% σε 24%. Πάντα με βάση
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τα 275.505 Νομικά Πρόσωπα που υπέβαλαν δήλωση, τα 188.751
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καλούνται να πληρώνουν φόρους 2,39 δις ευρώ, έναντι 4,2 δις ευρώ πέρυσι και με το μέσο
όρο φόρου στα 12.580 ευρώ, έναντι των 22.630 ευρώ πέρυσι. Σχεδόν 60.000 νομικά
πρόσωπα έχουν φέτος μηδενικό φόρο και περίπου 27.000 δικαιούνται επιστροφής 840 εκ.
ευρώ.
Της συνεδρίασης του Δ.Σ. επακολούθησε τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, αναφέρθηκε
εκτενώς στο πρόγραμμα και στις δυνατότητες που αυτό προσφέρει σε όσους το επιλέξουν.
Όπως αναφέρθηκε, καταγράφεται ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που
πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού. Ο κ. Κουρμούσης, μεταξύ άλλων,
επεσήμανε ότι «η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με μία κίνηση,
δηλαδή να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε
δικηγόρο ή σύμβουλο. Η αμοιβή του εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και
μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο». Αναφερόμενος στο οικονομικό σκηνικό, που έχει
δημιουργήσει η πανδημία για το επιχειρείν, τόνισε ότι το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει στήριξη,
μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του
κορονοϊού. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η επιτυχία του νέου πλαισίου
γίνεται καλύτερα αντιληπτή, εάν συγκριθούν αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του παλιού
προγράμματος επιδότησης δανείων του ν.4605/2019. Σύμφωνα με αυτά, από τις 3/8/2020,
που συμπληρώθηκαν οι πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, εισήλθαν σε αυτή
120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου
τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, άνω των 60.000
προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης.
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