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ΘΔΜΑ: Λήψη πεπαιτέπω οικονομικών μέτπων στήπιξηρ τος λιανεμποπίος εν όψει ολικού 

lockdown Γεκεμβπίος τ.έ.  
 

Σηνλ απόερν ησλ ρζεζηλώλ αλαθνηλώζεσλ (13/12 η.έ.) ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε ηεο 

Καγθειαξίνπ θαη ησλ 16  Π/Θ ησλ νκνζπνλδηαθώλ θξαηηδίσλ γηα επηβνιή θαζνιηθνύ lockdown 

από ηελ Τεηάξηε 16/12 η.έ. έσο ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2021, κε πηζαλόηεηα ρξνληθήο επέθηαζήο ηνπ, 

ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηώλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηά εθθξάδεη 

ήδε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηεο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηα λέα κέηξα αλακέλεηαη λα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ππό ηε κνξθή κε επηζηξεπηέσλ επηδνηήζεσλ αλάινγσλ κε ην πάγην 

ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηνπο κέρξη θαη € 500.000, ελώ νη εηαηξείεο πνπ παξακέλνπλ κελ αλνηρηέο, 

αιιά παξνπζηάδνπλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% ζε ζύγθξηζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέρξη  € 200.000. Εθόζνλ ε πιεξσκή ησλ επηδνηήζεσλ 

απηώλ θαζπζηεξεί, νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ πξνθαηαβνιέο ύςνπο έσο € 50.000. 

Σύκθσλα κε ηνλ νκνζπνλδηαθό Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ην ζπλνιηθό πνζό απηώλ ησλ κε 

επηζηξεπηέσλ επηδνηήζεσλ ζα αλέιζεη ζηα € 39,5 δηζ., ελώ ζηνλ νκνζπνλδηαθό πξνϋπνινγηζκό 

γηα ην 2021, έρεη επηπξνζζέησο πξνβιεθζεί έλα απνζεκαηηθό γηα έθηαθηε αλάγθε ζπλνιηθνύ 

ύςνπο € 35 δηζ. Οη σο άλσ επηρνξεγήζεηο ζα δνζνύλ παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ 

πξνβιέπεη ην πξόγξακκα «Εληζρπκέλε Γεθύξσζε ΙΙΙ», ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη 

ζηα € 11,2 δηζ.  

  

Η Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Ληαληθνύ Εκπνξίνπ (HDE) ζε επίζεκε αλαθνίλσζή ηεο ζεκεηώλεη όηη 

ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα βνήζεηαο δελ επαξθνύλ θαη νθείινπλ λα αλαπξνζαξκνζηνύλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί έλα κεγάιν θύκα πησρεύζεσλ ηελ επόκελε ρξνληά. Σύκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο Έλσζεο ηα λέα κέηξα αλακέλεηαη λα πιήμνπλ πεξί ηηο 200.000 επηρεηξήζεηο, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ (πνζνζηό 99%) είλαη ΜΜΕπηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

αλακέλεηαη λα ράζνπλ πεξί ηα € 12 δηζ. από ηηο πσιήζεηο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε 

ρξνληά, ελώ ζπλνιηθά ζην ιηαλεκπόξην αλακέλεηαη λα απνιεζζνύλ ζρεδόλ 250.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο. Η Έλσζε γη’ απηόλ ηνλ ιόγν δεηά από ηελ πνιηηηθή εγεζία ίζε κεηαρείξηζε κε ηε 

βηνκεραλία ηξνθνδνζίαο, ε νπνία ιακβάλεη απνδεκίσζε έσο ην 75% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο 

γηα ηνλ κήλα Δεθέκβξην. 

 

Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο ηνπ Κηέινπ (IfW) ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί θαιύηεξα ηνλ ηξόπν πξόζβαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ Δεθεκβξίνπ, δεδνκέλνπ όηη ε εκπεηξία από ηα 

πξνεγνύκελα παθέηα ελίζρπζεο θαηέδεημε αθελόο όηη ππήξμαλ γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα 

πξόζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ όηη ε βνήζεηα δελ σθέιεζε ηζόηηκα όινπο ηνπο 

δηθαηνύρνπο, δεδνκέλνπ όηη ε ρνξήγεζή ηεο απνθαζίζηεθε λα γίλεη νξηδνληίσο, κε θξηηήξην ην 

κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο.  

 


