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Ομοβροντία «πληροφοριών» περί νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις βλέπουν
το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, αν
έχουν βάση ή απλά λέγονται για λόγους εντυπωσιασμού ή ικανοποίηση προσωπικών
στρατηγικών. Ανάμεσα σ’ αυτά και μια πληροφορία που αφορά στην επιστρεπτέα
προκαταβολή.

Οι «πληροφορίες» θέλουν το υπουργείο Οικονομικών να προχωρά σε εκ βάθος ανάλυση των
οικονομικών στοιχείων για την κάθε επιχείρηση, έτσι ώστε προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες που ουσιαστικά θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα στις δύσκολες συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί για το επιχειρείν στην χώρa

Αυτό που ακούγεται έντονα τελευταία είναι να μην είναι επιστρεπτέο το σύνολο των τριών
κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό βέβαια έχει βάση, αφού δεν το έχουν
αποκλείσει τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, όσο και ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Το συνολικό ποσό που δόθηκε στους τρεις πρώτους
κύκλους ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, οπότε αν χαριστεί το 50% μιλάμε για ένα ποσό
της τάξεως του 1,5 δισ.

Οι τελευταίες πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για face control στους δικαιούχους, από
τους οποίους θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα και ανάλογα με τον αλγόριθμο που θα
ακολουθηθεί θα υπάρξει και συγκεκριμένο ποσοστό που θα κριθεί μη επιστρεπτέο.

Προκύπτουν ωστόσο θα εξής ερωτήματα:
1. Αφού ήδη όσες επιχειρήσεις μπήκαν στην επιστρεπτέα, πληρούσαν συγκεκριμένα
κριτήρια, πως θα υπάρξει και νέος διαχωρισμός και ποιος θα κρίνει αν το Α δικαιούται
«κούρεμα» και ο Β όχι.
2. Αν το ποσοστό ποικίλει εύλογα μπαίνει θέμα άνισης μεταχείρισης, ανάμεσα στις
επιχειρήσεις.

Παράγοντες της αγοράς πάντως θεωρούν ότι το εν λόγω σύστημα είναι και ανεφάρμοστο
και άδικο. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ισχύσει για όλους το ίδιο.
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Το άλλο μέτρο στήριξης που εσχάτως είδε το φως της δημοσιότητας είναι η
χρηματοδότηση δαπανών των επιχειρήσεων και η έκπτωση φόρων. Βέβαια για να λάβει
σάρκα και οστά αυτό το δαιδαλώδες σύστημα απαιτείται τόσο μεγάλη οργάνωση, που αν
την διέθετε το ελληνικό δημόσιο θα είχε καταπολεμήσει μέσα σε μία νύχτα την
φοροδιαφυγή.

Το πλέον πιθανό, όπως περιγράφεται πάντως, είναι η επιστρεπτέα 6, η οποία θα βγει
κάπου τον Μάρτιο, να έχει συγκεκριμένους και διαφορετικούς κανόνες, από τους πέντε
πρώτους κύκλους. Και εκεί να δοθεί το όποιο ποσό μπορεί να εξασφαλιστεί για τις πολύ
πληττόμενες επιχειρήσεις και όχι να χρησιμοποιούνται κάποια ευφάνταστα σενάρια που
μάλλον αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση ευσεβείς πόθους.
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