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ΜΕ ΜΕΤΡΑ 10 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ COVID – 19 Η ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ENTERPRISE 
GREECE

Ενημέρωση για
 Έλληνες Εξαγωγείς

COVID-19 Alert



Γιώργος 
Φιλιόπουλος

Καθώς ο κόσµος καλείται να αντιµ
ετωπίσει την πανδηµία που εξαπλώνε-
ται προξενώντας χιλιάδες θανάτους σε 
πολλές χώρες, η ελληνική κυβέρνηση 
κινήθηκε άµεσα για την αντιµετώπιση 
της και ανακοίνωσε δραστικά µέτρα. 
Μέτρα αφενός για την προστασία της 
δηµόσιας υγείας που είναι και το 
πρωταρχικό της µέληµα και αφετέρου 
για την άµβλυνση των οικονοµικών 
επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και εργαζο
µένους. 

Στην εθνική προσπάθεια συµµετέχει και 
η Enterprise Greece διασφαλίζοντας 
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενηµ
ερώνονται έγκαιρα για θέµατα που 
επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο και για 
την κατάσταση που επικρατεί στις 
χώρες που εξάγουν.
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Συγκεκριµένα, η Enterprise Greece εστιάζει 
στις εξής πρωτοβουλίες: 

> Εκστρατεία ψηφιακής πληροφόρησης για 
την ενηµέρωση των επιχειρήσεων και των 
εξαγωγέων σχετικά µε τα διαθέσιµα µέτρα 
οικονοµικής στήριξης που έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση προκειµένου να µετριάσει τον 
οικονοµικό αντίκτυπο της πανδηµίας στην 
εθνική οικονοµία. 

> Ενηµέρωση µέσω του site της σχετικά µε  
περιορισµούς που επιβάλλονται σε χώρες 
ενδιαφέροντος  και  ζήτηση/ ελλείψεις 
προϊόντων. 

> Ενηµερωτική εκστρατεία "Support Greek 
Exports" µε σκοπό τη στήριξη των τοµέων / 
προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζο-
νται περισσότερο. 

> Εργασία εξ αποστάσεως: συνεχίζουµε να 
λειτουργούµε κανονικά και να προσφέρου-
µε όλες τις υπηρεσίες µας για τη στήριξη 
των ελληνικών εµπορικών και επενδυτικών 
προσπαθειών. Ταυτόχρονα όµως, παίρνου-
µε και όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 
προστατεύσουµε τη δηµόσια υγεία.

 

Ευχόµαστε σε όλους υγεία και θυµίζουµε ότι 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!
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2 Με μέτρα 10 δις 
στην μάχη κατά 
του COVID – 19 
η Ελλάδα.

Αυτό είναι συνοπτικά το πλαίσιο στήριξης της 
οικονοµικής δραστηριότητας, για όσο διαρκεί η 
κρίση, λόγω των αναγκαστικών µέτρων αντιµε-
τώπισης του κορωνοϊού. 

Αυτό κατέστη δυνατό µετά την αποδέσµευση 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε την απόφαση 
του Eurogroup, από το στόχο για πρωτογενές 
πλεόνασµα ίσο µε 3,5% του ΑΕΠ, που άφησε 
στην κυβέρνηση το περιθώριο να κινητοποιήσει 
κονδύλια 6,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό.

Επιπλέον, εκτός προϋπολογισµού, η κυβέρνηση 
ενισχύει τη ρευστότητα της αγοράς µε εγγυή-
σεις που φθάνουν το 2,7% του ΑΕΠ: 2,5 δισ. 
ευρώ για την παροχή ρευστότητας από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δάνεια 
µεγάλων επιχειρήσεων, 2 δισ. ευρώ για εγγυή-
σεις δανεισµού µικρών και µεσαίων επιχειρήσε-
ων σε συνεργασία µε την Κοµισιόν και 250 εκατ. 
ευρώ για την επιδότηση των τόκων επιχειρηµατι-
κών δανείων.

Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση  κινήθηκε 
γρήγορα για την επιβολή περιοριστικών µέτρων 
που απέτρεψαν την εκθετική εξάπλωση του ιού 
γεννά συγκρατηµένη αισιοδοξία ότι η ελληνική 
οικονοµία θα αρχίσει να επανέρχεται από τον 
Μάιο στην κανονικότητα, ώστε η οικονοµική 
ανάκαµψη του β’ εξαµήνου να είναι δυναµική 
(σχήµα «V»).

Ουσιαστικά, τα µέτρα που ενεργοποιεί η κυβέρ-
νηση απορροφούν ένα µεγάλο µέρος του λει-
τουργικού κόστους του ιδιωτικού τοµέα, όσο δι-
αρκεί αυτή η σοβαρή διαταραχή στην προσφο-
ρά και τη ζήτηση καθώς:

Η παγκόσµια κοινότητα βρίσκεται αντιµέτωπη 
µε την πρωτοφανή κρίση πανδηµίας του 
κορωνοϊού SARS-COV-2, που προκαλεί τη νόσο 
COVID-19. H αντιµετώπισή της απαίτησε µέτρα 
περιορισµού των κοινωνικών επαφών, και άρα 
ραγδαίο περιορισµό της οικονοµικής δραστηριό-
τητας, που οδηγεί σε ύφεση.

Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε µε ταχύτατους 
ρυθµούς για την στήριξη της οικονοµίας, 
δεσµεύοντας πόρους που φθάνουν το 3,5% του 
ΑΕΠ και ξεπερνούν τα 10 δις. ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα έλαβε µέτρα κατά της εξάπλωσης του 
κοροναϊού Covid 19, πολύ γρηγορότερα από 
άλλες χώρες, επιτυγχάνοντας να αποτρέψει την 
εκθετική διασπορά του.

Με συγκεκριµένες δέσµες µέτρων η κυβέρνηση 
κινείται πάνω από το ευρωπαϊκό µέσο όρων 
στήριξης των υπόλοιπων κυβερνήσεων της 
ευρωζώνης για την αντιµετώπιση των οικονοµι-
κών συνεπειών της πανδηµίας, ο οποίος είναι 
της τάξεως του 2% του ΑΕΠ,  και προσαρµόζει 
διαρκώς τα µέτρα µε στόχο την στήριξη επιχει-
ρήσεων και εργαζοµένων, ενισχύοντας παράλ-
ληλα την δηµόσια υγεία και περίθαλψη.

Σύµφωνα µε τα µέτρα που έχει ως τώρα ανακοι-
νώσει  η κυβέρνηση αφορούν σε 1,7 εκατοµµύ-
ρια εργαζόµενων, καλύπτουν το 81% του 
συνόλου των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, 
περίπου 800.000 επιχειρήσεις, που συνιστούν 
το 76% του συνόλου των νοµικών προσώπων, 
ενώ οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι 
ελάχιστες, αφού καλύπτεται από τις ευνοϊκές 
προβλέψεις της Πολιτείας το 86% των κωδικών 
αριθµών δραστηριότητας.



1. Το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει προσωρινά το κόστος των 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, µε τις αναστο-
λές πληρωµών που έχουν θεσπισθεί.

2. Το ∆ηµόσιο καλύπτει, µέσω του επιδόµατος των 800 
ευρώ, ένα µεγάλο µέρος των εισοδηµάτων των εργα-
ζοµένων, που αποτελεί κόστος µισθοδοσίας για τις 
επιχειρήσεις.

3. Με διοικητικά µέτρα, όπως η προσωρινή µείωση 
των µισθωµάτων για εµπορικά ακίνητα και κατοικίες, 
το κράτος περιορίζει το κόστος λειτουργίας των επι-
χειρήσεων και µειώνει τις δαπάνες διαβίωσης των 
νοικοκυριών.

4. Με την επιδότηση των τόκων και τα προγράµµατα 
παροχής εγγυήσεων, το ∆ηµόσιο επιτρέπει στις τρά-
πεζες να προσφέρουν προσωρινές διευκολύνσεις 
και νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε 
να µειωθεί και το χρηµατοοικονοµικό κόστος.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει στην  ενίσχυ-
ση του συστήµατος υγείας, µε τουλάχι-
στον 200 εκατ. ευρώ, επιπλέον του υφι-
στάµενου Προϋπολογισµού του 
Υπουργείου Υγείας, µε ανοικτή την 
επιπλέον χρηµατοδότηση όπου 
αυτή απαιτηθεί. 

Άµεσα προχώρησε στη νοµοθέτη-
ση διευκολύνσεων πρόσβασης 
στην εργασία, για τους εργαζόµε-
νους γονείς µε παιδιά, µέσω ευε-
λιξίας ως προς τα ωράρια εργα-
σίας, διευκόλυνσης της εξ απο-
στάσεως εργασίας και δυνατό-
τητας λήψης άδειας ειδικού 
σκοπού.

Το ∆ηµόσιο συµµετέχει στον 
επιµερισµό του κόστους 
καθώς παρέχεται η  δυνατότη-
τα αναστολής καταβολής υπο-
χρεώσεων πληρωµής φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν 
µε κρατική απόφαση.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση αποφάσισε αναστο-
λές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων µε τα 
µέτρα να αφορούν όλες, αυστηρά όµως, τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους 
που πλήττονται δραστικά λόγω της εµφάνι-
σης και διάδοσης του κορονοϊού. Τα µέτρα 
είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις 
επιχειρήσεις συγκεκριµένων Κωδικών 
Αριθµών ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), είτε 
αυτές µένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί 
µέρος της δραστηριότητάς τους, είτε 
κλείνουν µε κρατική εντολή, είτε 
κλείνουν µε δική τους πρωτοβουλία. 



Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων 
αναστέλλονται για 4 µήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου, 
χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωµές:

> Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.

> Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωµένων οφειλών 
στις ∆.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.

> Η καταβολή των δόσεων ρυθµίσεων τµηµατικής 
καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.

Το όλο πρόγραµµα θα απαιτήσει ταµειακά πρόσθετες 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ύψους €6,8 
δισ., ή 3,5% του ΑΕΠ, όπως το ΑΕΠ προβλεπόταν πριν 
την κρίση, καθώς οι αναστολές φορολογικών υποχρε-
ώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ, οι αναστολές 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφα-
λιστικών εισφορών µισθωτών και ελεύθερων 
επαγγελµατιών διαµορφώνονται στα 1,6 δισ. ευρώ.

Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισ. 
ευρώ και λαµβάνει υπόψη τη µείωση του τζίρου των 
επιχειρήσεων, καθώς και το µισθολογικό και µη µισθο-
λογικό κόστος των εργαζοµένων που απασχολούν µε 
προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηµατοδότησης τη 
διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά στους εργαζόµενους του ιδιωτικού 
τοµέα για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η 
σύµβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργί-
ας της επιχείρησης µε κρατική εντολή, θα λάβουν 
αποζηµίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό 
προϋπολογισµό.

Αυτή η επιβάρυνση, µαζί µε τις πρόσθετες δαπάνες 
για την δηµόσια υγεία, την «επιστρεπτέα προκαταβο-
λή» για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, 
την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, την ενίσχυση 
του Προϋπολογισµού για το ∆ώρο Πάσχα των εργαζο-
µένων που τίθενται σε προσωρινή αναστολή της 
εργασιακής σχέσης τους, και την έκτακτη ενίσχυση 
των εργαζοµένων στη δηµόσια υγεία, ανέρχεται πλέον 
στα 6,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ.

Σηµειώνεται ότι σε αυτά τα ποσά δεν περιλαµβάνετε 
η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονοµίας, 
µέσω του ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Προβλέπεται δε Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπο-
λογισµός, µε αύξηση των πιστώσεων του ειδικού 
λογαριασµού του Υπουργείου Οικονοµικών που έχει 
δηµιουργηθεί για την υλοποίηση µέτρων προστασίας 
την δηµόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

Συγκεκριµένα τα µέτρα και το επίδοµα των 800 ευρώ 
που είναι και ακατάσχετο θα λάβουν οι τράπεζες και οι 
διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασί-
ας και σχετικών συσκέψεων µε τους αρµόδιους 
Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρή-
σεις, και τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από την 
κρίση, προσφέροντας διευκολύνσεις στην πληρωµή 
των δόσεων των ενήµερων δανείων τους. Το µέτρο 
καταβολής των 800 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουρ-
γός, αφορά και όσους απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν 
σε παραίτηση από 1η µέχρι και 17 Μαρτίου.

Οι ενέργειες της Ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας στη χώρα μας 
και τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αρχή την ενίσχυση των επιχειρή-
σεων και των εργαζομένων
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 Ολοκληρωµένο πακέτο µέτρων
Απαγόρευση κυκλοφορίας

 Παύση λειτουργίας ξενοδοχείων από 23/3 έως τέλος Απριλίου
 Παύση λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων, 2η δέσµη µέτρων

Κλείσιµο συνόρων µε ΕΕ
 Μέτρα στήριξης από Eurogroup

 Αναστολή πτήσεων από και προς Ιταλία
 .Παύση λειτουργίας εστιατορίων, εµπορικών κέντρων, κ.λπ

 Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
 1η δέσµη µέτρων

3η δέσµη µέτρων

Σωρευτικά νέα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Πηγή: Alpha Bank



Επίσης, εργαζόµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες και ατοµικές επιχειρήσεις που λαµβάνουν 
την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των 800 
ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα  αναστολής 
δόσεων για διάστηµα τριών µηνών.

Με αυτό τον τρόπο, µαζί µε την προηγούµενη 
δέσµη µέτρων, καλύπτονται πλέον µε αναστο-
λές όλο το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων που πλήττονται, σε εφορία, 
ασφαλιστικά ταµεία και τράπεζες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχώρησε στην 
µείωση στο 6%, από 24%, του ΦΠΑ σε προϊόντα 
που είναι απαραίτητα για την προστασία από 
τον κορονοϊό και την αποφυγή της µετάδοσής 
του

Συγκεκριµένα, ο συντελεστής µειώνεται στο 
6% σε προϊόντα, όπως είναι:

(α) οι µάσκες και τα γάντια,

(β) τα αντισηπτικά διαλύµατα, µαντιλάκια και 
άλλα παρασκευάσµατα,

(γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσµατα για 
την ατοµική υγιεινή, και

(δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιµοποιεί-
ται ως πρώτη ύλη από τη βιοµηχανία για την 
παραγωγή αντισηπτικών.

Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερµειω-
µένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει µέχρι 
τέλους του έτους, αποσκοπεί στη µείωση του 
κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για την ατοµική υγιεινή και προσω-
πική προστασία, προκειµένου να αναχαιτιστεί 
η εξάπλωση της πανδηµίας του κορονοϊού.

 Την ίδια στιγµή προχώρησε σε παρέµβαση 
στην αγορά ακινήτων, σε µία λογική διαµοιρα-
σµού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστα-
σης.

Συγκεκριµένα, για τις επιχειρήσεις που διακό-
πτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους 
λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλε-
φθεί, νοµοθετικά, ότι θα καταβάλλουν το 60% 
του µισθώµατος του επαγγελµατικού 
ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για 
τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζοµένους των 
επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη 
δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του 
κορονοϊού και αναστέλλεται η σύµβαση εργασί-
ας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Παράλληλα όµως, για τους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, 
προβλέπεται η αναστολή πληρωµών των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων και των 

πληρωµών δόσεων ρυθµίσεων τµηµατικής 
καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, για 4 µήνες.

Με δεδοµένες τις τρέχουσες δυσµενείς συνθή-
κες και τις αδυναµίες απρόσκοπτης συνέχισης 
της εκτιµητικής διαδικασίας, αποφασίσθηκε η  
παράταση της εκτιµητικής άσκησης στο 
πλαίσιο της µεταρρύθµισης για τις νέες αντικει-
µενικές αξίες, ώστε ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να 
βασιστεί στο προηγούµενο καθεστώς και οι 
νέες αντικειµενικές να ισχύσουν από την 
επόµενη χρονιά.

Παράλληλα η  Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων προχωρά σε άµεση αποπληρωµή όλων 
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα 
ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους 
έως 30.000 ευρώ.

Όσον αφορά στο ∆ώρο Πάσχα θα καταβληθεί 
στο σύνολό του, από όλες τις επιχειρήσεις, 
προς όλους τους εργαζόµενους. Ωστόσο,  
δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες, η 
καταβολή του ∆ώρου Πάσχα να πραγµατοποιη-
θεί µεταγενέστερα, χωρίς κυρώσεις, ώστε να 
ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις από τις δυσµε-
νείς συνέπειες του φαινοµένου του κορωνοϊού 
στη ρευστότητά τους, και το σηµαντικότερο, 
να επιτύχουµε τη δίκαιη διασπορά του ∆ώρου 
Πάσχα στο σύνολο της οικονοµίας και όχι µόνο 
σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις και κλάδους που 
σήµερα δεν βρίσκονται σε αναγκαστικά περιο-
ριστικά µέτρα λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, 108.000 εργαζόµενοι στα νοσοκο-
µεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 
προσωπικό, οι εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ, οι 
εργαζόµενοι στο ΕΟ∆Υ, καθώς και όσοι υπηρε-
τούν στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα-
σίας, θα λάβουν ∆ώρο Πάσχα. ∆ώρο το οποίο 
έχει καταργηθεί στο ∆ηµόσιο.  

Στην προσπάθεια αυτή συµβάλει και το τραπεζι-
κό σύστηµα καθώς οι τράπεζες αναστέλλουν, 
έως τον Σεπτέµβριο, τις πληρωµές χρεολυσίων 
για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Οι τράπεζες και 
οι διαχειριστές δάνειων αποφάσισαν να 
καλύψουν όχι µόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα 
φυσικά πρόσωπα µε διευκολύνσεις στην 
πληρωµή των δόσεων των ενήµερων δάνειων. 
Εργαζόµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
ατοµικές επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα 
αναστολής δόσεων για διάστηµα 3 µηνών. 

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε 
σε προληπτικά µέτρα προστασίας του Χρηµατι-
στηρίου.  



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

440 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων

Αύξηση του προϋπολογισµού της δράσης που αφορά τη 
«µεταποίηση εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
µε τελικό προϊόν γεωργικό» κατά 40 εκατ. ευρώ αποφάσισε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ανεβά-
ζοντας έτσι το συνολικό κονδύλι στα 440 εκατ. ευρώ. Μέσω 
της επιπλέον χρηµατοδότησης υπάρχει η δυνατότητα διευ-
ρυνθεί η βάση του πίνακα κατάταξης και να ενταχθούν όσο 
το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογηµένες επενδυτι-
κές προτάσεις.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν απο-
δεκτές προς στήριξη, πρέπει να προσκοµίσουν στο διάστη-
µα από 6 Απριλίου έως και 21 Απριλίου 2020, τα δικαιολογητι-
κά οριστικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσµικό πλαί-
σιο της ∆ράσης. Όπως τονίζει το υπουργείο, εξαιτίας της 
τρέχουσας λόγω του κορονοϊού κατάστασης, θα δοθεί πα-
ράταση εφόσον απαιτηθεί και µετά την διάρκεια ισχύος των 
µέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Θετικό ξεκίνημα για 
εξαγωγές
θετικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για 
τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες 
συνέχισαν την ανοδική πορεία που 
διέγραψαν την περασµένη χρονιά, 
στην οποία πέτυχαν νέο ιστορικό 
ρεκόρ.  Ειδικότερα, οι εξαγωγές, 
συµπεριλαµβανοµένων των πε-
τρελαιοειδών, τον Ιανουάριο του 
2020 σηµειώνουν άνοδο κατά 337,4 εκατ. ευρώ ή κατά 13,5% και διαµορ-
φώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 
2019. Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή 
καθώς ενισχύθηκαν κατά 10,5% ή κατά 188,4 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 
1,99 δισ. ευρώ από 1,80 δισ. ευρώ.

Αναφερόµενη στις επιπτώσεις λόγο κορονοϊού η Πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συνδέσµου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, µε αφορµή τα παρα-
πάνω δήλωσε τα εξής: «Για ακόµη µια φορά οι ελληνικές εξαγωγές απέ-
δειξαν πως αποτελούν βασικό µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµί-
ας, συµβάλλοντας καταλυτικά στην αύξηση του ΑΕΠ και στην τόνωση 
της απασχόλησης. Ωστόσο, έντονο προβληµατισµό δηµιουργεί η ραγδαία 
εξάπλωση του κοροναϊού στις διεθνείς αγορές καθώς επίσης οι ανησυχίες 
που εκφράζονται για επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης. Οι Έλλη-
νες εξαγωγείς παρακολουθούν µε ψυχραιµία τις εξελίξεις και βρίσκονται 
σε εγρήγορση για να αντιµετωπίσουν τυχόν προβλήµατα».

Η τηλεργασία, σύµφωνα µε 
τον ΣΕΒ,  µπορεί να συµβάλει 
στην αντιµετώπιση τόσο της 
απειλής στη δηµόσια υγεία, 
όσο και στη συνέχιση της οι-
κονοµικής δραστηριότητας. 
Είναι εύκολη, και πρακτικά ανέξοδη διαδικασία που απαιτεί 
απλά τεχνολογικά µέσα. Προβλέπεται ήδη, ως µορφή οργά-
νωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο. 

Εκτός συνθηκών κρίσης, δηµιουργεί πολλαπλά επιπλέον 
οφέλη (από τη µείωση των µετακινήσεων, µέχρι την πρόσβα-
ση στην εργασία συνανθρώπων µας µε κινητικά προβλήµα-
τα). Επιπρόσθετα, η εφαρµογή της τηλεργασίας δεν επηρε-
άζει κανένα στοιχείο της υπάρχουσας σύµβασης εργασίας 
εκτός από τον τόπο απασχόλησης. Ο όγκος εργασίας και τα 
κριτήρια απόδοσης είναι σε αντιστοιχία µε «συγκρίσιµους 
εργαζόµενους µέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Προϋποθέτει, όµως, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς επιχει-
ρήσεων, αλλά και των εργαζοµένων και τη µετάβαση «από πε-
ριβάλλον ελέγχου σε περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης».

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανακατανείµουν εργαζόµενους 
και ρόλους ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν. Επιβάλλεται 
διαρκής επικοινωνία και παρακολούθηση, όχι µόνο της εργα-
σίας που εκτελείται από το σπίτι, αλλά κυρίως της υγείας των 
εργαζοµένων και των οικογενειών τους.

Επιπρόσθετα, συµβάλει στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής 
ζωής, αυξάνει την ικανοποίηση των εργαζοµένων, µειώνει την 
ατµοσφαιρική ρύπανση και την κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

Τέλος, ο  αναγκαίος εξοπλισµός περιλαµβάνει πληροφο-
ριακά συστήµατα και τεχνολογικά µέσα (Η/Υ, σύνδεση στο 
διαδίκτυο, κλπ.) καθώς και συστήµατα τηλεσυνεργασίας 
(teleconference, file sharing, κλπ).

Τα οφέλη και η εφαρμογή της 
τηλεργασίας από τον ΣΕΒ

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθα-
ρές) εισροές Ξένων Άµεσων Επεν-
δύσεων στην Ελλάδα για το µήνα Ια-
νουάριο 2020, ανήλθαν σε 303,1 εκατ. 
ευρώ, σε σχέση µε 281,5 εκατοµµύρια 
τον ίδιο µήνα του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,7%,  χωρίς 
η ΤτΕ να αναφέρει κάποια συναλλαγή ως αξιοσηµείωτη.

Επισηµαίνεται ότι, αυτή η επίδοση για τον πρώτο µήνα του 2020 έρχεται 
µετά από την εξαιρετική επίδοση ΞΑΕ για το σύνολο του 2019, όπου οι 
(καθαρές) εισροές Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα, ανήλθαν 
σε 4.137 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό από το 2006) σε σχέση µε 3.364 
εκατοµµύρια το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 23,0%. Το 
έτος 2019 αποτελεί την τέταρτη συνεχόµενη χρονιά αύξησης των καθα-
ρών ξένων άµεσων επενδύσεων στη χώρα µας, µετά την ετήσια αύξηση 
κατά 9,0% από το 2017 στο 2018, κατά 23,5% από το 2016 στο 2017 και κατά 
118,5% από το 2015 στο 2016.

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταί-
ας δεκαετίας, προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σηµαντικών 
αγορών, όπως της ΕΕ, µε τη Γερµανία και τη Γαλλία να αποτελούν τις βα-
σικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Η Κύπρος, καθώς και 
η Ελβετία, αποτελούν επίσης βασικές πηγές επενδυτικών κεφαλαίων, µε 
την πρώτη δεκάδα να συµπληρώνεται από την Κίνα (µε το Χονγκ Κονγκ), 
που έχει ενισχύσει σηµαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, την Ολ-
λανδία, τον Καναδά, το Λουξεµβούργο, τις ΗΠΑ και την Ισπανία.

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, 
μια θετική αρχή για το 2020



Τα νέα της

Παράταση για την επα-
νεξέταση της στρατηγι-
κής της ΕΚΤ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) αποφάσισε να παρατείνει το 
χρονοδιάγραµµα για την επανεξέ-
ταση της στρατηγικής νοµισµατικής 
πολιτικής του.

Υπό τις σηµερινές συνθήκες, τα 
όργανα λήψης αποφάσεων και το 
προσωπικό της ΕΚΤ και των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυ-
στήµατος επικεντρώνουν όλες τις 
προσπάθειές τους στην αντιµετώ-
πιση των προκλήσεων που θέτει η 
πανδηµία του κορονοϊού.

 Η ολοκλήρωση της επανεξέτασης 
της στρατηγικής µετατίθεται 
εποµένως από το τέλος του 2020 
στα µέσα του 2021.

Λόγω των µέτρων που αφορούν την 
υγεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στα οποία συµπεριλαµβά-
νονται το κλείσιµο δηµόσιων χώρων 
και κανόνες απαγόρευσης των 
συναθροίσεων σε αρκετές χώρες 
της ζώνης του ευρώ, οι εκδηλώσεις 
για τη συγκέντρωση απόψεων που 
επρόκειτο να διοργανώσουν η ΕΚΤ 
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 
του Ευρωσυστήµατος το πρώτο 
εξάµηνο του 2020 προβλέπεται 
τώρα ότι θα λάβουν χώρα το 
δεύτερο εξάµηνο του 2020. Το 
ετήσιο φόρουµ της ΕΚΤ µε θέµα τις 
δραστηριότητες κεντρικών τραπε-
ζών (ECB Forum on Central 
Banking) στην Σίντρα έχει µετατε-
θεί στις 10-12 Νοεµβρίου 2020.

Τα μέτρα της ΕΚΤ για τον 
COVID- 19

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου απο-
φάσισε να διατηρήσει αµετάβλητα τα 
επιτόκια. ∆ιεύρυνε, ωστόσο, το υφιστά-
µενο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης 
κατά €120 δισ., ενώ προέβη σε κινήσεις 
ενίσχυσης της ρευστότητας του τραπε-
ζικού συστήµατος της Ευρωζώνης. 

Επιπλέον, στις 18 Μαρτίου ανακοίνωσε 
νέο Έκτακτο Πρόγραµµα Αγοράς Στοι-
χείων Ενεργητικού λόγω πανδηµίας 
(PEPP), ύψους €750 δισ., µέχρι τα τέλη 
του έτους, από το οποίο θα µπορούν 
να επωφεληθούν όλες οι χώρες της 
Ευρωζώνης, ενώ διεύρυνε την επιλεξι-
µότητα των αγορών εταιρικών οµολό-
γων. 

Παράλληλα, η ΕΚΤ µέσω του νέου προ-
γράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης έχει 
τη δυνατότητα αγοράς κρατικών τίτλων 
πέραν του ορίου του 33% του χρέους 
που εκδίδει κάθε κράτος-µέλος, καθώς 
και αγοράς τίτλων βραχυπρόθεσµης δι-
άρκειας. 

Με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για 
την Αντιµετώπιση του Κορονοϊού,απο-
φάσισε  τη διοχέτευση 37 δισ. ευρώ 
από τους διαθέσιµους πόρους της ΕΕ 
το συντοµότερο δυνατό στους πολίτες, 
τις περιφέρειες κιαι τις χώρες που 
πλήττονται περισσότερο από την παν-
δηµία του κορονοϊού. Τα κονδύλια αυτά 
θα εκταµιευθούν για τη στήριξη των 
συστηµάτων Υγείας, των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και 
άλλων ευάλωτων τοµέων των οικονοµι-
ών των κρατών µελών της ΕΕ. 

Για την Ελλάδα, η συµµετοχή της στο 
έκτακτο πρόγραµµα ποσοτικής χαλά-
ρωσης συνιστά µια ιδιαίτερα ευνοϊκή 
εξέλιξη, η οποία συνέβαλε στην απο-

ΕΕ
κλιµάκωση της απόδοσης του ελληνι-
κού 10ετους οµολόγου αναφοράς και 
στην άνοδο του Γενικού ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Η επιλεξιµότητα των οµολόγων της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από την ΕΚΤ 
αποτελεί έµπρακτη στήριξη στη χώρα 
µας, καθώς θα διοχετευτεί σηµαντική 
ρευστότητα στην οικονοµία, ενώ η 
αποκλιµάκωση των αποδόσεων των 
κρατικών τίτλων αναµένεται να 
συµπαρασύρει προς τα κάτω και τις 
αποδόσεις των εταιρικών οµολόγων.

Όσον αφορά τα µέσα δηµοσιονοµικής 
πολιτικής, το Eurogroup ενέκρινε µια 
δέσµη δράσεων πολιτικής για την 
αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπει-
ών της πανδηµίας Covid-19 στην 
οικονοµική δραστηριότητα, ανακοινώ-
νοντας δηµοσιονοµικά µέτρα ύψους 1% 
του ΑΕΠ, κατά µέσο όρο, για το 2020.

 Επιπλέον, το Eurogroup παρέχει, επί 
του παρόντος, πλήρη δηµοσιονοµική 
ευελιξία στα κράτη-µέλη για την 
αντιµετώπιση των αρνητικών, κοινωνι-
κών και οικονοµικών επιπτώσεων από 
την πανδηµία. Ειδικότερα, για την 
Ελλάδα ο στόχος πρωτογενούς 
πλεονάσµατος 3,5% δεν θα ισχύσει το 
2020, ενώ οι δαπάνες για τον περιορι-
σµό της εξάπλωσης της πανδηµίας και 
τη στήριξη της οικονοµικής δραστηρι-
ότητας, καθώς και εκείνες που 
σχετίζονται µε την προσφυγική κρίση 
θα εξαιρεθούν από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό. Η απόφαση αυτή 
διευρύνει σηµαντικά τις δυνατότητες 
της χώρας για την αντιµετώπιση της 
επερχόµενης υφεσιακής διαταραχής 
και τούτο διότι όπως παρατηρείται, η 
Ελλάδα υπερέβη τον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος επί 
τέσσερα συναπτά έτη, έχοντας 
παράλληλα συσσωρεύσει ένα σηµα-
ντικό απόθεµα ασφαλείας.



Στήριξη εξαγωγέων από 
Enterprise Greece

O Οργανισµός Enterprise Greece είναι 
ο αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 

Στρατηγικός στόχος µας είναι να 
συνδράµουµε στη δηµιουργία ενός 
παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέ-
λου που θα δίνει έµφαση στην προσέλ-
κυση επενδύσεων σε κλάδους που η 
χώρα έχει επιλέξει ως πρώτης προτε-
ραιότητας και ταυτόχρονα στην προώ-
θηση των ελληνικών προϊόντων, ώστε 
αφενός να αποκτούν προβάδισµα στην 
προτίµηση των ξένων καταναλωτών και 
αφετέρου στην µετατροπή των παρα-
γωγών σε επιχειρηµατίες και των 
επιχειρηµατιών σε εξαγωγείς διότι µε 
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και θωρα-
κίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα 
των τοπικών οικονοµιών και επιτυγχά-
νεται η παραγωγική ανασυγκρότηση.

Ο Οργανισµός  Enterprise Greece  στήριξε και το 2019, τον 
κλάδο των εξαγωγών οι οποίες  διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 
2018, παρά το δυσµενές διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, εξαιτί-
ας κυρίως των δασµών που επιβλήθηκαν σε µεγάλες αγορές. 
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310

εθνικά περίπτερα
στις µεγαλύτερες 
∆ιεθνείς Εκθέσεις

υποστήριξη  Ελλήνων 
εξαγωγέων σε

συµµετοχές
από 319 µοναδικές επιχειρήσεις

εθνικά 
περίπτερα σε

∆ιεθνείς 
Εκθέσεις, µε

κλάδος ∆οµικών υλικών, Καταναλωτικών 
και Βιοµηχανικών προϊόντων

κλάδος Αγροτικών Προϊόντων – 
Τροφίµων & Ποτών

συµµετοχές από 252 
µοναδικούς εκθέτες

∆ιεθνείς 
Εµπορικές 
Εκθέσεις

https://www.facebook.com/EnterprisegreeceSA
http://www.linkedin.com/company/enterprisegreece
http://www.instagram.com/enterprise.greece/

