Αποτελέσματα της
Έρευνας για τις
Επιπτώσεις της Κρίσης
του Κορωνοϊού στην
Ελληνική Ποτοποιία/
Αποσταγματοποιία
Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Συλλογή Δεδομένων
■ Δείγμα: Συμμετείχαν 56 επιχειρήσεις από τον κλάδο της ελληνικής ποτοποιίας
και αποσταγματοποιίας.
■ Χορήγηση/ Χρόνος Έρευνας: Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε το Νοέμβριο –
Δεκέμβριο 2020 (19/11/20 -17/12/20)

■ Μεθοδολογία: Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε δομημένο
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Το
ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε έξι θεματικές:
1. Οικονομικός Αντίκτυπος
2. Οικονομικές Επιπτώσεις ανά κατηγορία (εξαγωγές, λιανική πώληση, επιτόπια
αγορά)
3. Παραγωγή – Πρώτες Ύλες

4.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

5. Επόμενα Βήματα
6. Υποστήριξη από ΣΕΑΟΠ

Σκοπός και Στόχος της έρευνας
Σκοπός
Η έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό να εντοπιστούν οι επιπτώσεις της
πανδημίας του κορωνοιού στην ελληνική ποτοποιία και αποσταγματοποιία.

Στόχος
όλης αυτής της προσπάθειας είναι να καταγραφεί η κατάσταση που βιώνει
ο κλάδος της Ελληνικής Ποτοποιίας / Αποσταγματοποιίας και να
αξιολογηθεί κατάλληλα ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Δείγμα
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κυρίως από:
■ Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (n=38)
■ Προέδρους & Διευθύνοντες Συμβούλους
■ Γεν. Διευθυντές
■ Διευθυντές Εξαγωγών, Πωλήσεων και Marketing

■ Τεχνικούς Διευθυντές

1. Οικονομικός Αντίκτυπος
-ΓενικάΔιαμόρφωση Τζίρου:
■ Το 71% του δείγματος δήλωσε κατά μέσο όρο ότι είχε μείωση του τζίρου περίπου 36%
το 1ο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2019 (προ COVID). Το
18% δήλωσε ότι είχε αύξηση, το 7% σταθερό και μόλις το 4% των συμμετεχόντων δεν
απάντησε.

■ Το 91% ανέφερε ότι ο τζίρος τους από την αρχή του έτους λόγω COVID (Ιαν.-Οκτ.
2020) σε σύγκριση με το 2019 έχει επηρεαστεί αρνητικά. Στην παρακάτω πίτα
αποτυπώνεται καλύτερα η πτώση του τζίρου σύμφωνα με τα ποσοστά που επέλεξαν οι
επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν αρνητικά. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 29%
αναμένει πτώση 10-30% ενώ το 26% 50-70% αντίστοιχα.

Πτώση του τζίρου από την αρχή έτους
2020 σε σύγκριση με το 2019
Δεν απάντησε
2%
Πτώση > 70%

Πτώση 0% - 10%

13%

13%

Πτώση 10% - 30%

29%

Πτώση 50% - 70%

26%

Πτώση 30% - 50%

17%

0% - 10%

10% - 30%

30% - 50%

50% - 70%

> 70%

Δεν απάντησε

Το 86% των επιχειρήσεων αναμένει ότι το
2020 θα λήξει αρνητικά.
4%
12%
12%

Πιο συγκεκριμένα:
■ Το 27% των επιχειρήσεων ανέφερε
ότι θα λήξει αρνητικά κατά 10-30%.
■ Το 25% δήλωσε ότι θα λήξει
αρνητικά κατά 50-70%.

27%
25%

■ Το 20% δήλωσε ότι θα λήξει
αρνητικά κατά 30-50%.

20%

0% - 10%

10% - 30%

30% - 50%

50% - 70%

> 70%

Δεν απάντησε

Μέτρα στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία
λόγω του κορωνοϊού και χρησιμοποιήθηκαν
από τις επιχειρήσεις.
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

4%

Μέτρο Επιστρεπτέας
Προκαταβολής

26%

Δανεισμός

Μείωση ενοικίου

7%

10%

Αναστολή επιταγών

9%
Κανένα

5%

Αναστολή πληρωμών
φορολογικών υποχρεώσεων
(ΦΠΑ, ΕΦΚ)

13%

Αναστολή συμβάσεων
εργασίας

26%

Πώς έκριναν οι επιχειρήσεις τα μέτρα
της πολιτείας;
Πώς κρίνετε τα μέτρα στήριξης για την επιχείρησή σας ;

Δεν ξέρω/Δεν
απαντώ
10,71%

Ανεπαρκή
58,93%

■

■

■

Το 59% κρίνει ανεπαρκή τα
μέτρα στήριξης που θέσπισε η
Πολιτεία λόγω του κορωνοϊού.
Το 29% τα κρίνει επαρκή, το
11% δεν ξέρει ενώ μόλις το
2% δεν απάντησε.
Το 73% πιστεύει ότι η Πολιτεία
έχει τη δυνατότητα να
ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα
στήριξης για τις επιχειρήσεις
αποστάγματος κλπ

Eπαρκή
28,57%

Eπαρκή

Ανεπαρκή

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν απάντησε

Πιστεύετε ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να
ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις
αποστάγματος κ.λπ.);
ΝΑΙ
73%

ΌΧΙ
5%

Δεν ξέρω/Δεν
απαντώ
18%
Δεν απάντησε
4%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν απάντησε

2α. Οικονομικές επιπτώσεις ανά
κατηγορία - Εξαγωγές Η εταιρεία σας κάνει εξαγωγές;

Το 59% των
επιχειρήσεων
δήλωσαν ότι έχουν
εξαγωγική
δραστηριότητα

ΝΑΙ
52%

ΌΧΙ
39%

Περιστασιακά
7%
Δεν απάντησε
2%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Περιστασιακά

Δεν απάντησε

Πώς κυμάνθηκαν οι πωλήσεις του
εξωτερικού, από την αρχή του έτους
(Ιαν.-Οκτ. 2020) σε σύγκριση με το 2019;
■ Το 32% δήλωσε μείωση της τάξεως 37,5% στις πωλήσεις του
εξωτερικού.

■ Το 29% σημείωσε αύξηση κατά 26% στις εξαγωγές για το
διάστημα Ιαν.-Οκτ. 2020.
■ Το 12% δήλωσε ότι παρέμειναν σταθερές.
■ Το 27% δεν απάντησε.

Που οφείλεται η μείωση των εξαγωγών;
Άλλο
13%

Δεν απάντησε
26%

Μειωμένη ζήτηση
57%

Εμπόδια στις εξαγωγές
4%

Εμπόδια στις εξαγωγές

Έλλειψη ρευστότητας

Μειωμένη ζήτηση

Άλλο

Δεν απάντησε

Πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει η πανδημία τις
εξαγωγές των επιχειρήσεων σε ετήσια βάση;
Δεν απάντησε
9%
Καθόλου
15%
Πολύ
49%

Η πλειοψηφία των εταιρειών που
εξάγουν αναμένουν ότι η
πανδημία να επιφέρει μείωση
23% σε ετήσια βάση.

Λίγο
27%

Πολύ

Σε τι ποσοστό (%) εκτιμάται ότι θα
επηρεάσει η πανδημία τις εξαγωγές

Λίγο

Καθόλου

Δεν απάντησε

2β. Οικονομικές επιπτώσεις ανά κατηγορία
-Λιανική ΠώλησηΗ εταιρεία σας είναι τοποθετημένη στη λιανική πώληση
(super/minimarket, κάβες κ.α.);

Το 94% των
επιχειρήσεων
δήλωσαν ότι είναι
τοποθετημένες στη
λιανική.

ΟΧΙ
6%
Περιστασιακά
5%

ΝΑΙ
89%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περιστασιακά

Δεν απάντησε

Επηρέασαν τα μέτρα για τον COVID τον τζίρο
σε αυτόν τον κλάδο, από την αρχή του έτους
(Ιαν.-Οκτ.2020) σε σύγκριση με το 2019;

■ Το 60% δήλωσε ότι τα μέτρα επηρέασαν αρνητικά το τζίρο
στην λιανική πώληση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως
37%.
■ Το 18% των εταιρειών σημείωσε αύξηση στην λιανική πώληση
με το ποσοστό να ανέρχεται στο 19,5%.

■ Το 13% ανέφερε σταθερό τζίρο.
■ Το 9% δεν απάντησε.

Πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει η πανδημία τις
πωλήσεις στο λιανεμπόριο σε ετήσια βάση;
Στην ερώτηση σε τι ποσοστό (%)
εκτιμάται ότι θα επηρεάσει η
πανδημία τις πωλήσεις στο
λιανεμπόριο;

24%

70%
6%

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
εταιρειών :
Η πλειοψηφία αναμένει μείωση
της τάξεως 33% στις πωλήσεις
στο λιανεμπόριο σε ετήσια βάση.

2γ. Οικονομικές επιπτώσεις ανά κατηγορία –
Επιτόπια Αγορά
Η εταιρεία σας είναι τοποθετημένη στην επιτόπια αγορά
(εστίαση, bar, ξενοδοχεία);

Το 97% των
επιχειρήσεων
δήλωσαν ότι είναι
τοποθετημένες
στην επιτόπια
αγορά.

ΟΧΙ
3%
Περιστασιακά
4%

ΝΑΙ
93%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περιστασιακά

Δεν απάντησε

Επηρέασαν τα μέτρα για τον COVID τον τζίρο
σας (από επιτόπια αγορά),
(Ιαν.-Οκτ.2020) σε σύγκριση με το 2019;

ΠΤΩΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ

13%

60%

Δεν απάντησε

9%
ΑΥΞΗΣΗ

18%

■ Οι 6 από τις 10 επιχειρήσεις που
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο
τζίρος τους κατέγραψε πτώση κατά την
περίοδο Ιαν-Οκτ. 2021.
■ Στην ερώτηση αναφορικά με το ποσοστό
(%) της πτώσης.
Ο μ.ό. της πτώση στον τζίρο που αφορά
στην επιτόπια αγορά, είναι 51, 4% .

Πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει η πανδημία τις
πωλήσεις στην επιτόπια κατανάλωση σε ετήσια
βάση;
Το 91% εκτιμάει ότι η πανδημία θα
επηρεάσει τις πωλήσεις στην επιτόπια
αγορά σε ετήσια βάση πολύ,

91%
7%
2%

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
εταιρειών:
Η πλειοψηφία αναμένει η μείωση
της τάξεως 52 % στις πωλήσεις
σε ετήσια βάση.

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν απάντησε

3. Παραγωγή – Πρώτες Ύλες
Πόσο επηρέασε ο COVID-19 την παραγωγή της
επιχείρησης σας;

Αν σας επηρέασε, πού θεωρείτε ότι οφείλεται;

Δεν απάντησε

9%
Άλλο

Δεν επηρέασε

16%

16%

42%
Πολύ

Αρκετά

50%

20%

Προμήθεια
πρώτων υλών

Εργασιακά
θέματα

24%
Λίγο

14%
Συνεργασία
εποπτικών
αρχών αρχών

9%

Πόσο αυξήθηκε η τιμή της αιθυλικής
αλκοόλης από την αρχή του έτους (Ιαν.Οκτ.2020) σε σύγκριση με το 2019;
Πόσο αυξήθηκε η τιμή της αιθυλικής αλκοόλης από την αρχή του έτους
(Ιαν.-Οκτ.2020) σε σύγκριση με το 2019;

18

13

7

0% - 10%

12

30% - 50%

50% - 70%

■ Το 16% θεωρεί ότι θα
επανέλθει
■ Ενώ το 16% δεν απάντησε
καθόλου.

6

10% - 30%

■ Το 68% θεωρεί ότι δεν θα
επανέλθει τιμή της αιθυλικής
αλκοόλης στο προ COVID
επίπεδο.

Δεν απάντησε

Θα επηρεάσει η ανατίμηση της αιθυλικής
αλκοόλης τις τιμές που πωλούνται τα
προϊόντα;
45
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Πιθανόν NAI

Πιθανόν OXI

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν απάντησε

Αν ΟΧΙ, θα επηρεάσει η ανατίμηση της αιθυλικής αλκοόλης τις τιμές που πουλάτε τα προϊόντα σας;

4. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - HR
Σχεδόν 9 στις 10 εταιρείες (86%) έχουν αξιοποιήσει τα μέτρα στήριξης του ελληνικού κράτους, όσον αφορά
τα εργασιακά.
Το 60% έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής εργασίας και μόνο το 13% της τηλεργασίας.

Ποιά από τα μέτρα που θέσπισε η Πολιτεία για το προσωπικό χρησιμοποίησε η επιχείρησή
σας μέχρι τώρα
Eργασία εκ περιτροπής
5%

Αναστολή συμβάσεων
εργασίας
60%

Τηλεργασία
13%

Κανένα
14%

Δεν απάντησε
8%

Πόσο θα επηρεάσει η πανδημία τις μόνιμες
θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας; Θα
οδηγήσει σε μείωση μόνιμων θέσεων
εργασίας;
Βέβαιο
2%

Δεν απάντησε
13%

ΌΧΙ
37%

Αρκετά πιθανό
25%

Λίγο πιθανό
23%

5. Επόμενα Βήματα
Πώς κρίνετε τα μέτρα περιορισμού (ωράριο, πληρότητα) λειτουργίας της
εστίασης (εστιατόρια, bar, κ.λπ.) αντί του καθολικού lockdown;

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Αρνητικά

Θετικά

8

16

32

Αν εφαρμοστεί lockdown στην εστίαση, την
περίοδο των εορτών, πόσο εκτιμάτε ότι θα
επηρεαστεί ο τζίρος της επιχείρησής σας;
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30% - 50%

50% - 70%

> 70%

Δεν απάντησε

Υποστήριξη
από ΣΕΑΟΠ

■ Τοποθετήσεις αναφορικά με τα
μέτρα που ήδη έχει προτείνει ο
ΣΕΑΟΠ
■ Σε ποιά θέματα θεωρείτε πως
μπορεί να βοηθήσει ο ΣΕΑΟΠ τον
κλάδο κατά την περίοδο της
πανδημίας αλλά και
μεσοπρόθεσμα;

Μέτρα που έχει ήδη καταθέσει ο ΣΕΑΟΠ 1/3
Μείωση ΦΠΑ αλκοολούχων στην εστίαση στο 13% για την περίοδο
Δεκέμβριος 2020– Απριλίου 2021. Πόσο θα βοηθήσει τον κλάδο;

Πολύ; 33; 59%

Λίγο; 20; 36%

Πολύ
Λίγο
Καθόλου
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Καθόλου; 1; 2%
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ;

2; 3%

Μέτρα που έχει ήδη καταθέσει ο ΣΕΑΟΠ 2/3
Μείωση ΕΦΚ αλκοολούχων στο επίπεδο του μ.ό. της ΕΕ (1800 €/100 λίτρα αλκοόλης).
Πόσο θα βοηθήσει τον κλάδο;

Πολύ

86%

Λίγο

12%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

2%

Μέτρα που έχει ήδη καταθέσει ο ΣΕΑΟΠ 3/3
Αναστολή /ρύθμιση καταβολής ΕΦΚ & ΦΠΑ στα Τελωνεία. Πόσο θα βοηθήσει τον κλάδο;

Λίγο
Πολύ

23%

68%
Καθόλου
5%

Δεν ξέρω/Δεν
απαντώ
4%

Πως μπορεί να βοηθήσει ο ΣΕΑΟΠ τον κλάδο κατά την
περίοδο της πανδημίας αλλά και μεσοπρόθεσμα;

Υπουργεία
οικονομικά
μέτρα κ.α

Εξωστρέφεια

Ρόλος ΣΕΑΟΠ

•Συνεχής επαφή & συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και πίεση για την επίτευξη των
στόχων του κλάδου:
•
•
•
•
•
•

Πάταξη λαθρεμπορίου & έλεγχο των χύμα προϊόντων
Στον αθέμιτο ανταγωνισμό
Αναστολή/ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων & ΕΦΚ & ΦΠΑ στα τελωνεία
Μείωση ΕΦΚ αλκοολούχων.
Πλαφόν στη τιμή της αλκοόλης που προορίζεται για παραγωγή αλκοολούχων ποτών.
Πιο ευέλικτες διαδικασίες από τις εποπτικές αρχές

• Πίεση προς τις Αρχές για δράσεις εξωστρέφειας των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.
• Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
• Προβολή της δυναμικής του κλάδου και της σημαντικής συμμετοχής του στην ελληνική
οικονομία.
• Παρουσία στα ΜΜΕ.

• Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση κλάδου για τα μέτρα που ανακοινώνονται από
αρχές
• Διατύπωση προτάσεων στις αρχές και υποστήριξη των μελών σε απορίες η θέματα που
ανακύπτουν
• Αναβάθμιση του συνδικαλιστικού-διεκδικητικού ρόλου.
• Καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα 1/3
Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται από τα ευρήματα ότι έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις
στον κλάδο της ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας

1. Πτώση πωλήσεων
■ Το 71% των εταιρειών αναφέρει ότι είχε μείωση του τζίρου περίπου 36% το 1ο τρίμηνο
του 2020 σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2019 (προ COVID).
■ Το 91% αναφέρει ότι ο τζίρος τους από την αρχή του έτους λόγω COVID (Ιαν.-Οκτ.
2020) σε σύγκριση με το 2019 έχει επηρεαστεί αρνητικά. Το 56% δηλώνει μείωση
τζίρου > 30%
■ Το 86% αναμένει ετήσια πτώση του τζίρου , με το 36% να θεωρεί ότι η πτώση θα είναι
μεγαλύτερη του 50%.
 Επιτόπια Κατανάλωση 52%
 Πωλήσεις λιανικής
33%
 Εξαγωγές 23%

Συμπεράσματα 2/3
Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται από τα ευρήματα ότι έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις
στον κλάδο της ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας

2. Προβλήματα στην παραγωγή
■ Το 84% των εταιρειών αναφέρει ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά την παραγωγική
διαδικασία .
■ Τα προβλήματα οφείλονται στη




δυσκολία προμήθειας πρώτων υλών (42%) ,
έλλειψη προσωπικού λόγω μέτρων (24%) &
συνεργασία με εποπτικές αρχές (9%)

■ H αύξηση στην τιμή αιθυλικής αλκοόλης, που παρατηρήθηκε με την εφαρμογή των
μέτρων , δημιουργεί ανασφάλεια στις επιχειρήσεις και το 68% θεωρεί ότι δεν θα
επανέλθει η τιμή της , στο προ COVID επίπεδο.
Η ανατίμηση της αλκοόλης εφόσον παραμείνει, μπορεί να επηρεάσει & την τιμή
των προϊόντων

Συμπεράσματα 3/3
Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται από τα ευρήματα ότι έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις
στον κλάδο της ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας

3. Αξιοποίηση Μέτρων του Κράτους
Το 95% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αξιοποιήσει τα μέτρα
στήριξης του ελληνικού κράτους, προκειμένου να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος
■ 26% επιστρεπτέα προκαταβολή
■ 29% εργατικά (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & αναστολή συμβάσεων)

■ 13% Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων (πχ ΕΦΚ ΦΠΑ)
■ 10% μείωση ενοικίου
■

7% Δανεισμός

■ 9% Αναστολή επιταγών
Το 59% κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία λόγω του κορωνοϊού.
Το 73% πιστεύει ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης

Προτάσεις

Επιπλέον Μέτρα όπως προτάθηκαν από τις
Επιχειρήσεις. (1/3)

Ε.Φ.Κ
Φ.Π.Α

•ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΚ
•ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ LOCKDOWN
•ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και σε ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
•ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
•Το 86% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η μείωση ΕΦΚ αλκοολούχων
στο επίπεδο του μ.ο. της ΕΕ (1800 €/100 λίτρα αλκοόλης) είναι
σημαντικό μετρό
•Το 68% υποστηρίζει ότι αναστολή /ρύθμιση καταβολής ΕΦΚ &
ΦΠΑ στα Τελωνεία θα βοηθήσει πολύ τον κλάδο.

• ΜΕΙΩΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
•ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

•Το 59% των επιχειρήσεων υποστηρίζει την ανάγκη μείωσης
ΦΠΑ αλκοολούχων στην εστίαση στο 13% για την περίοδο
Δεκέμβριος 2020– Απριλίου 2021

Επιπλέον Μέτρα όπως προτάθηκαν από
τις Επιχειρήσεις. (2/3)
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

•ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%
•ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ
•ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

• ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
• ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,
ΦΜΥ, ΙΚΑ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΝΦΙΑ ΚΛΠ
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΣΤΙΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Επιπλέον Μέτρα όπως προτάθηκαν από
τις Επιχειρήσεις. 3/3
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
& ΝΕΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 100 & 120 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
• ΣΕ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ,
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ
ΤΖΙΡΟΥ
• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ 18
ΜΗΝΕΣ
• ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
• ΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Ο
COVID

Επιπλέον Μέτρα όπως προτάθηκαν
από τις Επιχειρήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΜΕΤΡΑ

• ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔ/ΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ, ΙΚΑ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 600€/ΕΡΓΑΖΟΜΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥ ΚΑΙ 500€ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ
• ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΤΗΣ (ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΘΕΙ ΣΕ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΝΟΣΕΙ)

Lockdown & Εστίαση

ΕΣΤΙΑΣΗ
Lockdown

•Το 32% υποστηρίζει τη λήψη μέτρων
περιορισμού (ωράριο, πληρότητα)
λειτουργίας της εστίασης (εστιατόρια,
bar, κ.λπ.) αντί του καθολικού lockdown
• Το lockdown στην εστίαση την περίοδο των
εορτών θα επιφέρει μείωση τζίρου > του 50% ,
θεωρεί το 52% των επιχειρήσεων

Προτάσεις ΣΕΑΟΠ
Προτάσεις μέτρων άμεσα
■

Την πάγια παράταση πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων των αλκοολούχων προϊόντων (ΕΦΚ , ΦΠΑ κ.α.), οι οποίες βεβαιώνονται
στα Τελωνεία την 25η μέρα κάθε μήνα, και αφορά την χρήση του προηγούμενου μήνα, για ένα επιπλέον μήνα . Περαιτέρω, θα πρέπει να
δοθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του καταβλητέου και υπό αναστολή ΕΦΚ & ΦΠΑ σε τρεις ισόποσες δόσεις, προκειμένου οι
επιχειρήσεις να προφυλαχθούν από την έλλειψη ρευστότητας λόγω των περιοριστικών μέτρων και λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των
αξιογράφων. Ούτως ή άλλως οι οφειλές αυτές καλύπτονται από Εγγυητικές Επιστολές.

■

Την πρόβλεψη – επέκταση της όποιας αναστολής τελικά αποφασισθεί και για τις ποτοποιίες οι οποίες λειτουργούν με τρίμηνη αναστολή
του ΕΦΚ, υπό την κάλυψη και πάλι Ε/Ε, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές είναι οι πιο μικρές και ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στα κανάλια των
Σουπερμάρκετ και Cash & Carry.

■

Επιπλέον, να παρασχεθεί έκπτωση 25% στις επιχειρήσεις που θα καταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ στα τελωνεία.. Το αίτημα αυτό είχε
ήδη υποβληθεί με προηγούμενες επιστολές μας , πλην όμως δεν ελήφθη υπόψη. Αποτέλεσμα τούτου είναι να έχει δημιουργηθεί άνιση και
μεροληπτική δυσμενής μεταχείριση, οι λοιπές επιχειρήσεις που καταβάλλουν τον ΦΠΑ στις ΔΟΥ να έχουν το ευεργέτημα της έκπτωσης ενώ
οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν τον ΦΠΑ στα τελωνεία να αποκλείονται.

Να ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν δε ότι, τυχούσα πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής των ΕΦΚ & ΦΠΑ στα Τελωνεία, λόγω της πανδημίας και της
κατάρρευσης της ρευστότητας, από επιχειρήσεις του κλάδου, θα επιφέρει και κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών, είτε της πάγιας για
φορολογικές αποθήκες είτε της τρίμηνης για τις υπόλοιπες, με δραματικές συνέπειες αποκλεισμού από το Τραπεζικό σύστημα κλπ., δηλαδή
ολοκληρωτική καταστροφή της όποιας επιχείρησης. !!

Μακροπρόθεσμα μέτρα
■

Μείωση του ΕΦΚ αλκοολούχων και σύγκλισή του με τον μέσο όρο της ΕΕ στα €1.800 ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, παρέμβαση που
θα προκαλούσε άμεσα ένα θετικό σοκ στην αγορά,

■

Μείωση του ΦΠΑ Αλκοολούχων σε όλη την εστίαση-τουρισμό στο 13% όταν επανεκκινήσει και σε ορίζοντα τουλάχιστον 6 μηνών.

