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Ε
να δομημένο σχέδιο τριών κεντρικών αξό-
νων, που θα συμβάλει στην ταχύτερη επι-
στροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή 

τροχιά, έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνουν στην 
κυβέρνηση. Το σχέδιο, στο οποίο αναφέρθη-
κε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης στο τηλεοπτικό του μήνυμα, θα έχει καθα-
ρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ελαφρύν-
σεις μόνιμου χαρακτήρα, θα ξεκινήσει να εφαρ-
μόζεται το φθινόπωρο και, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της Realnews, θα προβλέπει: 

 Την επιτάχυνση της δραστικής μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών.

 Τη μείωση φόρων. 
 Την ενίσχυση της ρευστότητας και της εξω-

στρέφειας των επιχειρήσεων, με αιχμή τις πρά-
σινες επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις. Βαρύ-
τητα θα δοθεί ακόμα στην ενίσχυση της καινο-
τομίας και της κυκλικής οικονομίας. 

Καταλύτης του αναπτυξιακού σχεδίου που 
θα επιτρέψει την υλοποίησή του είναι η ενερ-
γοποίηση του Recovery Fund, του λεγόμενου 
Ταμείου Ανάπτυξης, στο οποίο ποντάρει η κυ-
βέρνηση, καθώς θα εξασφαλίσει τους απαι-
τούμενους πόρους, που δεν θα είναι νέα δά-
νεια, αλλά επιχορηγήσεις. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις της κυβέρνησης, τα ποσά που θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν στην Ελλάδα με διά-
φορους τρόπους από το νέο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης κινούνται κοντά στα 5 δισ. ευρώ ετησίως, 
δηλαδή μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 
15 με 20 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Ωστό-
σο, ο χρόνος δημιουργίας του Ταμείου και η 

Στην κυβέρνηση γράφουν ήδη το σχέδιο της 
επόμενης ημέρας, το οποίο θα εκκινήσει το 
φθινόπωρο, θα χρηματοδοτηθεί από το Recovery 
Fund και θα περιλαμβάνει μέτρα στήριξης μόνιμου 
χαρακτήρα. Εμπροσθοβαρής περιορισμός στις 
ασφαλιστικές εισφορές, μείωση φόρων και πράσινη 
ρευστότητα στις εταιρείες

Επόμενος στόχος
η δραστική μείωση
των εισφορών

έναρξη της εκταμίευσης πόρων παραμένουν 
ένα μεγάλο «ερωτηματικό», που δεν επιτρέπει 
ακόμα ασφαλή προγραμματισμό.

Στόχευση στις επιχειρήσεις
Στόχος είναι το πρόγραμμα με τα μέτρα μόνι-
μου χαρακτήρα να «ξετυλιχθεί» και να εφαρ-
μοστεί βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμ-
μάτων, μια στρατηγική που θα ελαφρύνει τα 
ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη για τις επι-
χειρήσεις ώστε να διατηρήσουν και να ενισχύ-
σουν τις θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην 
προσέλκυση επενδύσεων, που είναι το μεγά-
λο ζητούμενο για την επόμενη ημέρα της οικο-
νομίας μετά την πανδημία, αλλά και θα ανοί-
ξει νέους ορίζοντες για τις ελληνικές εταιρεί-
ες. Οι πληροφορίες της «R» αναφέρουν ότι το 
σχέδιο των τριών αξόνων θα εκκινήσει το φθι-
νόπωρο και θα συνοδευτεί από μια σειρά δι-
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των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ δεν αποκλεί-
εται να υπάρξει μικρότερη μείωση των συντε-
λεστών για τις επιχειρήσεις. 

Επίσης, η μείωση κατά ένα ποσοστό του τέ-
λους επιτηδεύματος μπορεί να τεθεί σε εφαρ-
μογή ταυτόχρονα με τον περιορισμό της ει-

σφοράς αλληλεγγύης κατά 20%-30%. Aνοιχτό 
είναι και το ενδεχόμενο κάποιες από τις μειώ-
σεις ΦΠΑ που ανακοινώθηκαν, όπως στον κα-
φέ και στις μεταφορές, να παγιωθούν.

Πράσινη ρευστότητα
Η κυβέρνηση επενδύει στην εισροή κοινοτικών 
πόρων, αλλά και στους πόρους του Recovery 
Fund για πράσινες επενδύσεις μέσω επιχορη-
γήσεων, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ρευ-
στότητα της πραγματικής οικονομίας, με την 
αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτι-
κών εργαλείων. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν 
οι νέοι πόροι του ΕΣΠΑ. Το ακριβές ύψος και 
η φύση της συνδρομής θα καθοριστούν στο 
επόμενο διάστημα σε συνάρτηση με την ολο-
κλήρωση της αναθεώρησης των επιχειρησι-
ακών προγραμμάτων, που θα επιτρέψει την 
περαιτέρω αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του 
ΕΣΠΑ και των προβλέψεων του Σχεδίου Ανά-
καμψης, ειδικά αν αυτό συμπεριλάβει τη γεν-
ναία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της επό-
μενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η υλοποίηση Στρα-
τηγικού Σχεδίου για την Εξωστρέφεια, με τη δη-
μιουργία ενός ενιαίου κι ενισχυμένου δικτύου 
υποστήριξης που θα βρίσκεται κοντά στις επι-
χειρήσεις και αναμένεται να συνεισφέρει στη 
βελτίωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής 
θέσης. Στο επίκεντρο θα είναι η εκμετάλλευση 
των ευκαιριών που προσφέρουν οι μη παρα-
δοσιακές αγορές, όπως αυτές των αναδυόμε-
νων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 
προώθηση έρευνας και καινοτομίας σε προϊό-
ντα και υπηρεσίες. Σχεδιάζεται αυξημένη χρη-
ματοδότηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων, 
με ταυτόχρονη υποστήριξη της διασύνδεσης 
της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. 

Στην κυβέρνηση θα επενδύσουν και στην 
πράσινη οικονομία, καθώς, όπως έχει δηλώ-
σει επανειλημμένως ο πρωθυπουργός, «για την 
κυβέρνησή μας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η 
στροφή προς τη βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη», 
με αιχμή την κυκλική οικονομία. Πρόκειται για 
ένα οικονομικό μοντέλο που εστιάζει στη μεί-
ωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμο-
ποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνο-
ντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών, στην ανάκτηση 
και στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλ-
λά και στην παραγωγή ενέργειας από τα από-
βλητα παραγωγικών διαδικασιών.

αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώνουν το επεν-
δυτικό περιβάλλον, ώστε η ανάταξη της οικονομίας και η 
κάλυψη του χαμένου εδάφους να πραγματοποιηθούν πιο 
γρήγορα και η χώρα να κερδίσει το ΑΕΠ που θα χάσει το 
2020. Πρόκειται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών, την απεμπλοκή μεγάλων έργων ιδιωτικο-
ποιήσεων, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της οικονομίας, τη μείωση του περιττού διοικητικού 
φόρτου, την ενίσχυση του συστήματος δικαιοσύνης, την 
προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, σύμ-
φωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας και την υιοθέτηση νέων μεθόδων εργασίας και διευ-
κολύνσεων (π.χ. τηλεργασία). Δύο είναι οι βασικές προϋ-
ποθέσεις, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επι-
τελείου, οι οποίες θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων 
που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο νέο κυβερνητικό 
σχέδιο: τα δημοσιονομικά δεδομένα στο τέλος του καλο-
καιριού και η εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί στην αγο-
ρά εργασίας, αλλά και το ενδεχόμενο δυναμικής επιστρο-
φής του κορωνοϊού. 

Το μεγάλο βάρος
Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι οι υψηλές ασφα-
λιστικές εισφορές δεν ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, ενώ αποτελούν και πηγή ενίσχυσης της 
εισφοροδιαφυγής. Για τον λόγο αυτόν, από την πρώτη στιγ-
μή της διακυβέρνησης, δόθηκε η εντολή στο οικονομικό 
επιτελείο να εκπονήσει ένα σχέδιο μείωσης των ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. Οι 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, όμως, μετά την πανδη-
μία του κορωνοϊού επιβάλλουν αλλαγή των σχεδίων ώστε 
να επισπευσθεί η μείωση των εισφορών, καθώς πρέπει να 
στηριχθούν η επιχειρηματικότητα και οι ασφαλισμένοι, αλ-
λά και να έρθουν οι επενδύσεις. 

Ετσι, σχεδιάζεται να υπάρξει, καλώς εχόντων των πραγ-
μάτων, μια παρέμβαση στις εισφορές έως το τέλος του 
έτους, να προγραμματιστεί νέα μείωση των εισφορών το 

2021 -ίσως και ολοκλήρωση της μείωσης εφό-
σον βγαίνει ο λογαριασμός- και να ολοκληρω-
θεί το σχέδιο το α’ εξάμηνο του 2022, στην πε-
ρίπτωση που το 2021 προχωρήσει μόνο μία 
μείωση. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος, 
εάν αφαιρεθούν τα 123 εκατ. ευρώ, στα οποία 
αντιστοιχεί η μείωση των εισφορών τον Ιούνιο 
κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, ανέρχεται σε 
2,895 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο προ COVID-19, που είχε έτοιμο η 
κυβέρνηση, προέβλεπε το 2021 η σωρευτική 
μείωση των εισφορών να είναι της τάξης της 
1,99 ποσοστιαίας μονάδας, 1,01 για τους ερ-
γοδότες και 0,98 για τους εργαζομένους. Σω-
ρευτικά το κόστος εκτιμάται σε 565 εκατ. ευ-
ρώ, ήτοι 0,27% του ΑΕΠ. 

Το 2022, η μείωση θα ήταν 3,60 ποσοστιαί-
ες μονάδες σωρευτικά (1,57 για τους εργοδό-
τες και 2,03 για τους εργαζομένους), με κόστος 
978 εκατ. ευρώ ή 0,46% του ΑΕΠ, ενώ το 2023 
η σωρευτική μείωση θα ολοκληρωνόταν στις 
5 μονάδες, 2,38 για τους εργοδότες και 2,62 
για τους εργαζομένους, με σωρευτικό κόστος 
1,352 δισ. ευρώ (0,61% του ΑΕΠ).

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η μείωση 
των εισφορών θα αυξήσει τη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων και το διαθέσιμο εισόδημα των 
μισθωτών, ενώ θα επανεπενδυθεί το διαθέσι-
μο εισόδημα προς όφελος της οικονομίας. Σύμ-
φωνα με τον ΟΟΣΑ, το μη μισθολογικό κόστος 
στη χώρα μας είναι πάνω από 10 ποσοστιαί-
ες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο των 
χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Ερευνα της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι, 
αν μειωθούν οι συντελεστές ασφαλιστικών ει-
σφορών τόσο για τους εργαζομένους όσο και 
για τους εργοδότες, καθώς και ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος μισθωτής εργασίας 
κατά μία μονάδα ο καθένας, το ΑΕΠ θα μπο-
ρούσε να αυξηθεί στις 2,31 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2021 και σωρευτικά, μακροχρόνια, 
στις 3,51 ποσοστιαίες μονάδες ή 7 δισ. ευρώ.

Μείωση φόρων
Πριν από το «χτύπημα» του κορωνοϊού, η κυ-
βέρνηση σχεδίαζε μια σειρά από μειώσεις φό-
ρων, ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και 
να ανακουφιστούν οι φορολογούμενοι. H εξά-
πλωση της πανδημίας και οι δραματικές παρε-
νέργειες στην οικονομία ανέτρεψαν τα δεδο-
μένα και ανάγκασαν το οικονομικό επιτελείο 
να αποσύρει τα σχέδιά του από το τραπέζι και 
να τα κλειδώσει προσωρινά στο συρτάρι. Η 
στρατηγική του πλέον αναπροσαρμόζεται και 
επιχειρεί να προγραμματίσει μια σειρά από  
παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα, ανά-
λογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα 
έχει. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες της «R», θα κοστολογηθούν εκ νέου: 

 Η μείωση του εταιρικού φόρου από το 24% 
στο 20%. 

 Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτη-
δεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Ταυ-
τόχρονα, θα δοθεί η δυνατότητα και στις ατο-
μικές επιχειρήσεις να συμψηφίζουν ζημιές με 
καθαρά κέρδη επόμενων χρήσεων, κάτι που 
αποτελεί πάγιο αίτημά τους.

Το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται 
μια περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορο-
λόγησης των εταιρικών κερδών από το 24% 
στο 20% υπολογίζεται στα 540 εκατ. ευρώ. Το 
υπουργείο Οικονομικών σχεδίαζε η νέα αυ-
τή μείωση του συντελεστή να εφαρμοζόταν 
το 2021 για τη χρήση του 2020. Η εφαρμο-
γή της θα εξαρτηθεί από το ποσοστό μείωσης 

Ταμείο
Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της 
κυβέρνησης, 
τα ποσά που 
θα μπορούσαν 
να αποδοθούν 
στην Ελλάδα 
με διάφορους 
τρόπους από 
το νέο Ταμείο 
Ανάκαμψης 
κινούνται κοντά 
στα 5 δισ. ευρώ 
ετησίως, δηλαδή 
μπορούν να 
φτάσουν ακόμα 
και τα 15 με 20 
δισ. ευρώ τα 
επόμενα χρόνια

φόροι
Η μείωση του 
εταιρικού φόρου 
στο 20% και 
η σταδιακή 
κατάργηση 
της εισφοράς 
αλληλεγγύης αλλά 
και του τέλους 
επιτηδεύματος 
αποτελούν τις 
δράσεις του 
σχεδίου στο 
μέτωπο της 
φορολογίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα 
αναμένεται να δοθεί στην 
πράσινη ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, τάση που 
προωθείται στην παρούσα 
κρίση από τους ευρωπαϊκούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς


