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Νέο πακέτο ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού. 

 

 

Ψηφίσθηκε 21/4 από την αμερικανική Γερουσία νέο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων συνολικού 

προϋπολογισμού περίπου $ 484 δισ. (H.R. 266), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 

επιπλέον $ 381,3 δισ. για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τροποποιώντας 

ουσιαστικά τον προϋπολογισμό των προηγούμενων μέτρων του Νόμου CARES Act. Η εν λόγω 

εξέλιξη είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών κατά 

τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε οποίες βασικό ρόλο διαδραμάτισε ο Α/Υπουργός 

Οικονομικών Mnuchin. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις: 

(1) Προβλέπονται επιπλέον $ 321,3 δισ. για το δανειακό πρόγραμμα Paycheck Protection 
Program (PPP) που υλοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Small Business Administration 
(SBA), με στόχο την διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον 
κορωνοϊό. Το επιπλέον αυτό ποσό προστίθεται στα $ 349 δισ. που αρχικά προέβλεπε ο 
Νόμος CARES Act για το ίδιο πρόγραμμα (PPP), τα οποία διαθέσιμα εξαντλήθηκαν στις 
16/4, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος. Συνολικά, με το νέο νομοσχέδιο 
ο προϋπολογισμός του PPP ανέρχεται πλέον σε $ 670,3 δισ. 

Κατόπιν πίεσης των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι $ 60 δισ., εκ των 

ανωτέρω, προορίζονται αποκλειστικά για δάνεια που θα χορηγήσουν “μικροί” 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (insured depository institutions, credit unions, community 

financial institutions), προκειμένου να απορροφηθούν από επιχειρήσεις που δεν έχουν 

πρόσβαση στις μεγάλες τράπεζες. Συγκεκριμένα, $ 30 δισ. αφορούν δάνεια που θα 

χορηγηθούν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με περιουσιακά στοιχεία από $ 10 δισ. 

έως $ 50 δισ. και επιπλέον $ 30 δισ. σε δάνεια μέσω οργανισμών με περιουσιακά στοιχεία 

κάτω των $ 10 δισ. 

Σημειώνεται η αρνητική δημοσιότητα που έλαβε τις τελευταίες εβδομάδες η απορρόφηση 

μέρους των δανείων του προγράμματος Paycheck Protection Program (PPP) από μεγάλες 

εταιρείες, όπως γνωστές αλυσίδες, στερώντας από μικρότερες εταιρείες, με σημαντικότερα 

προβλήματα ρευστότητας, τη δυνατότητα πρόσβασης στο εν λόγω πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης. Ενδεικτικό της έκτασης που πήρε το θέμα είναι η δήλωση του ίδιου του 

Προέδρου Trump ότι οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που 

έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος PPP. 

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει επιπλέον $ 10 δισ. για το πρόγραμμα έκτακτης δανειακής 

ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Economic Injury Disaster Loan (EIDL) απευθείας 

από την Υπηρεσία SBΑ που ενεργοποιήθηκε συγκεκριμένα για τον κορωνοϊό. Μαζί με τα $ 

10 δισ. που προέβλεπαν τα μέτρα του CARES Act, ο συνολικός προϋπολογισμός του EIDL 



ανέρχεται πλέον σε $ 20 δισ. Σημειώνεται ότι ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το εν λόγω 

πρόγραμμα, θεωρούνται αυτές που απασχολούν λιγότερους από 500 υπαλλήλους. 

(2) Τέλος, ενισχύεται με επιπλέον $ 50 δισ. ο προϋπολογισμός του ευρύτερου προγράμματος 
χαμηλότοκων δανείων Disaster Loan Program της Υπηρεσίας SBA. 

Επισημαίνεται ότι, υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με το είδος των αναγκών που θα καλύψουν, 

μέρος των προαναφερθέντων δανείων δύναται να εξαιρεθεί από την υποχρέωση 

αποπληρωμής.  

Το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί 23/4 από την α/Βουλή Αντιπροσώπων και εν 

συνεχεία προωθηθεί άμεσα στον Πρόεδρο Trump για υπογραφή. 

 

 

 


