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Μ
εταρρυθµίσεις-κλειδί για την ανάκαµ-
ψη της ελληνικής οικονοµίας, µετά το 
σοκ που προκάλεσε η πανδηµία του 

κορωνοϊού, επιδιώκει να συµπεριλάβει η κυ-
βέρνηση στο σχέδιο που θα αποσταλεί στις 
Βρυξέλλες για την εκταµίευση πόρων έως και 
32 δισ. ευρώ. Boύληση των στενών συνεργα-
τών του πρωθυπουργού που έχουν επωµιστεί 
τον σχεδιασµό του µεταρρυθµιστικού πακέ-
του είναι να εντάξουν σε αυτό, λόγω και των 
δηµοσιονοµικών δυσχερειών που υπάρχουν, 
τη µείωση φόρων που επιβαρύνουν τα φυσι-
κά πρόσωπα αλλά και τις βιοµηχανίες, όπως 
είναι η εισφορά αλληλεγγύης, τη νέα περικο-
πή ασφαλιστικών εισφορών, κίνητρα για την 
ενίσχυση των εξαγωγών και για τη δηµιουρ-
γία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξής τους, 
αλλά και στροφή στις επενδύσεις πράσινης 
ενέργειας σε όλη τη χώρα και όχι µόνο στις 
υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές. Κεντρική θέ-
ση στην πρόταση της Αθήνας θα έχει, επίσης, 
µια νέα µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, µε 
αλλαγές τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρί-
το πυλώνα ασφάλισης. Ειδικότερα, εξετάζεται 
ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης, που αφορά 
τις επικουρικές συντάξεις, να αποκτήσει κεφα-
λαιοποιητικά χαρακτηριστικά -πρόκειται για 
το παλαιό σχέδιο Μηταράκη- ενώ, σύµφωνα 
µε τον τρίτο πυλώνα, προβλέπεται η παροχή 
φορολογικών κινήτρων στους ασφαλισµένους 
για προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση, προκει-
µένου να επενδύουν µέρος των αποταµιεύ-
σεών τους, εξασφαλίζοντας ένα επιπλέον ει-
σόδηµα στο τέλος του εργασιακού βίου τους.

Αναπτυξιακά µέτρα
Το σχέδιο προς τα κοινοτικά όργανα, που 
οφείλει να καταθέσει η κυβέρνηση µέχρι τον 
Οκτώβριο, δοµείται προσεκτικά µε επιχειρή-
µατα και σοβαρή τεκµηρίωση, ώστε να είναι 
απολύτως συµβατό µε τις προτεραιότητες που 
δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ηλαδή, µε την 
ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή ανάπτυ-
ξη, δίνοντας παράλληλα έµφαση σε επενδύ-
σεις και µεταρρυθµίσεις µε αναπτυξιακή δυ-
ναµική για τη χώρα. Στον όρο «µεταρρυθµί-
σεις», η Αθήνα προτάσσει και τις ελαφρύν-
σεις εισφορών και φορολογικών βαρών, κα-
θώς συµβάλλουν στην αύξηση των εισοδη-
µάτων και εντέλει στην ανάκαµψη της οικο-
νοµίας. Η πρόταση που ετοιµάζεται κινείται 
προς αυτή τη λογική, ώστε να αποδεικνύει, 
όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ότι 
η µείωση φόρων, οι αλλαγές στο ασφαλιστι-
κό, τα µέτρα για τις εξαγωγές και την ενέρ-
γεια, µαζί µε άλλες παρεµβάσεις στον δηµό-
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σιο τοµέα και στην Υγεία θα διαµορφώσουν 
την επόµενη ηµέρα για την ελληνική οικονο-
µία και θα οδηγήσουν σε ένα νέο παραγωγι-
κό µοντέλο. Ο οδικός χάρτης αυτού του εγ-
χειρήµατος έχει ως πυλώνες διαρθρωτικές µε-
ταρρυθµίσεις, ενώ στηρίζεται στην εξωστρέ-
φεια, στην καινοτοµία, στην ψηφιακή και στην 
πράσινη βιώσιµη ανάπτυξη. Στην περίπτωση 
που δεν εγκριθεί από τις Βρυξέλλες η χρηµα-
τοδότηση της µείωσης φόρων και εισφορών 
από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, η 
κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υλοποίηση 
του σχεδίου από τον έµµεσο δηµοσιονοµικό 
χώρο που θα δηµιουργηθεί.

Ψαλίδι στο «χαράτσι»
Η κυβέρνηση και το οικονοµικό επιτελείο σχε-
δίαζαν από φέτος τη µείωση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης, αλλά η έλευση της πανδηµίας «πά-
γωσε» όλα τα σχέδια. Πλέον εξετάζεται να συ-
µπεριληφθεί στην πρόταση που θα αποστεί-
λει η Αθήνα στις Βρυξέλλες, ως µέσο ενίσχυ-
σης των εισοδηµάτων, ενώ, εµµέσως, µπο-
ρεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της κατανά-
λωσης. Πηγές µε γνώση της διαδικασίας το-
νίζουν στη Realnews ότι δεν έχει κλειδώσει 
ακόµα το αν η εισφορά αλληλεγγύης µπορεί 
να µειωθεί εντός διετίας από 30% έως 50% ή 
να καταργηθεί αυτοµάτως.

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει σήµε-
ρα τους φορολογουµένους που αποκτούν ει-
σοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ και επιβάλ-
λεται µε συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% 
και φτάνουν κλιµακωτά το 10% για τους έχο-
ντες υψηλά εισοδήµατα. Θα έπρεπε να είχε 
καταργηθεί στα τέλη του 2014, ωστόσο πα-
ρέµεινε διότι αποτελεί µια ισχυρή ένεση για 
τον κρατικό Προϋπολογισµό. Συνολικά, τα 

φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περί το 1,2 δισ. ευρώ ετησί-
ως, ποσό το οποίο τα προηγούµενα χρόνια ξεπερνούσε το 
1,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αναµένεται να ανακουφίσει κυ-
ρίως τη µεσαία τάξη, η οποία τα προηγούµενα χρόνια σή-
κωσε το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ενδεικτι-
κά, µια µείωση της εισφοράς κατά 30%, σηµαίνει ότι τα ετή-
σια οφέλη για τους φορολογουµένους µε εισόδηµα πάνω 
από 12.000 ευρώ θα είναι της τάξης των 6,6 ευρώ τον µή-
να και θα φτάνουν τα 623 ευρώ για τους έχοντες εισοδήµα-
τα ύψους 50.000 ευρώ. 

Γενναία ελάφρυνση
Κεντρική θέση στην κυβερνητική ατζέντα κατέχει η µείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς περιορίζει το µη µισθο-
λογικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Αρχικά σχεδιαζόταν µια 
νέα περικοπή εντός του 2020, εκτός από τη µείωση που έγινε 
τον Ιούνιο κατά 0,9 ποσοστιαίες µονάδες όπου υπήρξε ελά-
φρυνση του µη µισθολογικού κόστους κατά 2,21%. Ωστό-
σο, οι συνέπειες της πανδηµίας καθιστούν απαγορευτική µια 
ανάλογη παρέµβαση αυτή τη στιγµή. Για το 2021 προγραµ-
µατίζεται, σύµφωνα µε το σχέδιο της κυβέρνησης, η µείωση 
των εισφορών από µία έως δύο ποσοστιαίες µονάδες. Σύµ-
φωνα µε τους σχεδιασµούς, η µείωση των εισφορών θα αυ-
ξήσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και το διαθέσιµο ει-
σόδηµα των µισθωτών, ενώ θα επανεπενδυθεί το διαθέσιµο 
εισόδηµα προς όφελος της οικονοµίας.

Το σχέδιο προ COVID-19 που είχε έτοιµο το οικονοµικό επι-
τελείο προέβλεπε το 2021 η σωρευτική µείωση των εισφορών 
να είναι 1,99 ποσοστιαίες µονάδες - 1,01 για τους εργοδότες 
και 0,98 για τους εργαζοµένους. Σωρευτικά το κόστος εκτιµά-
ται σε 565 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,27% του ΑΕΠ. Το 2022, η µεί-
ωση θα ήταν 3,60 ποσοστιαίες µονάδες σωρευτικά (1,57 για 
τους εργοδότες 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 ερ-
γοδότες και 2,62 για τους εργαζοµένους, µε σωρευτικό κό-
στος 1,352 δισ. ευρώ (0,61% του ΑΕΠ).
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