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 Με διπλή στόχευση ανεβαίνει στη 
Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
την επόμενη Παρασκευή. Αφενός να πε-
ριγράψει το οικονομικό σχέδιό του για το 
επόμενο διάστημα και αφετέρου να υπεν-
θυμίσει αυτά που υλοποίησε τον πρώτο 
χρόνο η κυβέρνησή του.

Η Διεθνής Εκθεση φέτος μπορεί να μην 
πραγματοποιηθεί λόγω κορωνοϊού, ωστό-
σο, ο πρωθυπουργός θα παρέμβει μέσω 
του Οικονομικού Φόρουμ, που έχει προ-
γραμματιστεί για την ίδια περίοδο στη Θεσ-
σαλονίκη, όπως, φυσικά, και οι υπόλοιποι 
πολιτικοί αρχηγοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη φορά θα εί-
ναι μικρότερη σε διάρκεια και θα κινηθεί 
σε τέσσερις βασικούς άξονες:
f Δωδεκάμηνος απολογισμός της κυβέρ-
νησης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωθυ-
πουργός έχει δεσμευθεί πως κάθε χρόνο 
από το βήμα της ΔΕΘ θα περιγράφει τι έχει 
κάνει η κυβέρνησή του τον προηγούμενο 

χρόνο, ώστε οι πολίτες να κρίνουν αν είναι 
συνεπής με τις δεσμεύσεις της.
f Αναφορά στην πανδημία του κορω-
νοϊού και στον ευρύτερο σχεδιασμό για 
την αντιμετώπισή της, ενόψει και της άφι-
ξης του εμβολίου τους επόμενους μήνες.
f Περιγραφή του ετήσιου οικονομικού 
προγραμματισμού, με το βάρος να πέφτει 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφε-
σης, ενώ αναμένεται ο πρωθυπουργός να 
κάνει εξαγγελίες ειδικά σε ό,τι αφορά το 
κομμάτι των εργασιακών και των ασφαλι-
στικών εισφορών για τη στήριξη την επι-
χειρήσεων. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπο-
στηρίζουν πως αναμένεται να ανακοινώσει 
και προβλέψεις για μείωση φόρων. 
f Επίσης, με αφορμή την κρίση στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, θα υπάρξει αναφο-
ρά και στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντι-
κής ικανότητας της χώρας. Δεν πρέπει να 
περνά απαρατήρητο πως ο πρωθυπουρ-
γός ουσιαστικά θα ταξιδέψει για τη Θεσ-
σαλονίκη από την Κορσική, όπου στο τετ α 
τετ με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν θα συζητηθούν και τα εξοπλιστικά.

Υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με κυ-
βερνητικά στελέχη, η ομιλία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη θα εί-

χε πιο οραματικό χαρακτήρα, με δεδομέ-
νο ότι τα επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί 
η παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας 
με βάση και τα 72 δισ. ευρώ που θα εισ-
ρεύσουν στην Ελλάδα από την Ε.Ε., ωστό-
σο κρίθηκε αναγκαίο να απαντήσει με βά-
ση το πλαίσιο των άμεσων αναγκών, ειδι-
κά εν μέσω της πανδημίας. 

Φέτος, ωστόσο, λόγω της υγειονομικής 
κρίσης, δεν θα δούμε «παρέλαση» κρατικών 
αξιωματούχων, ούτε μετακίνηση όλων των 
υπουργών και των βουλευτών, όπως είχαμε 
συνηθίσει όλες τις προηγούμενες δεκαετί-
ες. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν γίνει και 
οι σχετικές ενημερώσεις ειδικά προς τους 
βουλευτές και τα «γαλάζια» στελέχη, δηλα-
δή να μην ανέβουν στη συμπρωτεύουσα. 
Η ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του 
Σαββάτου θα γίνει παρουσία 50 ατόμων, 
όπως επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα για όλες τις συγκεντρώσεις. 

Ανάμεσά τους θα είναι μόνο οι υπουργοί 
που σχετίζονται άμεσα με τους τομείς της 

οικονομίας και της ανάπτυξης, ενώ οι υπό-
λοιποι προσκεκλημένοι θα είναι εκπρόσω-
ποι των παραγωγικών φορέων και της κοι-
νωνίας των πολιτών.

Διαφορετική, όμως, θα είναι και η συνέ-
ντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
το μεσημέρι της επόμενης Κυριακής. Λόγω 
των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων και 
με δεδομένο ότι τα άτομα που θα βρίσκο-
νται στην αίθουσα δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν τα 50, θα γίνει ένας συνδυασμός φυ-
σικής παρουσίας και ερωτήσεων μέσω τη-
λεδιάσκεψης. Οι περισσότεροι από τους δι-
απιστευμένους δημοσιογράφους (περίπου 
150 πέρυσι) θα συμμετέχουν στη συνέντευ-
ξη ηλεκτρονικά.

Το πρωί του Σαββάτου θα γίνει ειδική εκ-
δήλωση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βό-
ρεια Ελλάδα, με βάση και τις συναντήσεις 
που είχε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός στη 
Θεσσαλονίκη με τοπικούς φορείς της ευρύ-
τερης περιοχής.

Αλλαγές 
Πάντως, η φετινή συγκυρία, με την αναστο-
λή της ΔΕΘ λόγω του κορωνοϊού, ανοίγει τη 
συζήτηση για ευρύτερες αλλαγές στον τρό-
πο λειτουργίας της Εκθεσης. Κυβερνητικά 
στελέχη σημειώνουν πως οι φετινές έκτα-
κτες συνθήκες θέτουν ακόμη πιο επιτακτι-
κά επί τάπητος ένα ζήτημα που συζητείται 
εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή ο σύγχρο-
νος χαρακτήρας της ΔΕΘ. Ηδη έχουν γίνει 
αρκετές δημιουργικές συζητήσεις στο Δ.Σ. 
της Helexpo και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχει προγραμματίσει συνάντηση με στελέχη 
της το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμ-
βρίου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα 
έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρόε-
δρο και τα μέλη του Δ.Σ. για τις αλλαγές που 
μπορούν να γίνουν, ώστε η Εκθεση όχι μό-
νο να εκσυγχρονιστεί, αλλά και να αποδί-
δει ακόμα περισσότερο. 

γιωργος ςιαδηΜας

η εισηγηση που έχουν στα χέρια τους οι 
συνεργάτες του πρωθυπουργού προβλέπει να 
επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 
για κάθε πρόσληψη νέου εργαζομένου
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f Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενεργοποίηση β’ φά-
σης νέων δανείων για κεφάλαια κίνησης με την εγ-
γύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ύψους περίπου 
3 δισ. ευρώ.
f Ταχύτερη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του κράτους προς ιδιώτες. Οι οφειλές αυ-
ξήθηκαν λόγω της πανδημίας και πλέον η εντολή 
που έχει δοθεί είναι η πληρωμή να γίνεται όσο το 
δυνατόν ταχύτερα για να ενισχυθεί και σε αυτή 
την περίπτωση η κατανάλωση.
 fΕναρξη προγραμμάτων επενδύσεων που θα 
στηρίξουν την αγορά. Σε αυτή την κατηγορία ανή-
κει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», που έχει προϋ-
πολογισμό 850 εκατ. ευρώ και μπορεί να λειτουρ-
γήσει υποστηρικτικά για μια σειρά επαγγελμάτων 
που συνδέονται με την οικοδομή.
f Συνέχιση της ισχύος των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ που θεσπίστηκαν στις αρχές του καλο-
καιριού έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι ο 
ΦΠΑ έχει μειωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου στις μετα-
φορές προσώπων, σε όλα τα ροφήματα της εστί-
ασης (πλην αλκοολούχων), στο τουριστικό πακέ-
το και στους κινηματογράφους. 
f Ενεργοποίηση προγράμματος «Γέφυρα» με επι-
δότηση της δόσης για την πρώτη κατοικία (προϋ-
πολογισμός 300 εκατ. ευρώ).

Οι παρεμβάσεις του 2021 
Στην κορυφή της ατζέντας είναι η δραστική μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών -πιθανότατα 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες- και η περικοπή 
του ανώτατου πλαφόν υπολογισμού των ασφα-
λιστικών εισφορών από τα 6.500 ευρώ που εί-
ναι σήμερα στα 3.000 ευρώ ή και χαμηλότερα, 
αλλά και η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης 
το 2021. Για τις εισφορές, εναλλακτικά εξετάζε-
ται ενιαίο σταθερό ποσό για τις εισφορές υγεί-
ας - για παράδειγμα 55 ευρώ- ή ένα σύστημα λί-
γων κλάσεων, όπως ισχύει και για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, υπό επεξερ-
γασία βρίσκεται νέα οριζόντια μείωση στις πο-
σοστιαίες εισφορές εργοδοτών και εργαζομέ-
νων υπέρ τρίτων. Μετά την πρώτη μείωση που 
έγινε τον περασμένο Ιούνιο, στο μικροσκόπιο 
έχουν μπει τα ασφάλιστρα για την επαγγελμα-
τική κατάρτιση, την ανεργία, την εργατική κα-
τοικία και εστία. Για την εισφορά αλληλεγγύης, 
εξετάζεται είτε η μείωση κατά 30% για τα εισο-
δήματα που αποκτούν οι φορολογούμενοι από 
την 1η Ιανουαρίου 2021 είτε η κατάργησή της 
για όσους έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, 
από 12.000 που ισχύει σήμερα. Πρόκειται για 
δύο μέτρα που συγκλίνουν όλες οι εισηγήσεις 
για την άμεση εφαρμογή τους. 

Επίσης, αναμένεται να εφαρμοστεί και η μείω-
ση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Aντιθέτως, φαίνεται ότι 
δεν προκρίνονται για το 2021 η δεύτερη δόση της 
μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων και η 
έναρξη της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος, 
που θα τεθούν σε εφαρμογή μόλις ολοκληρωθεί 
η υγειονομική κρίση.

Επίσης, για το 2021 αναμένεται να διατηρηθεί 
η μειωμένη προκαταβολή φόρου, ώστε να στηρι-
χθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες. Η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της 
προκαταβολής φόρου από 30% έως και 100% ισο-
δυναμεί με έμμεση ένεση ρευστότητας 1,5 δισ. 
ευρώ προς τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

αγορά
Η κυβέρνηση 
θα επιχειρήσει 
να στηρίξει 
με επιπλέον 
ρευστότητα την 
αγορά, ώστε 
να ενισχυθεί η 
κατανάλωση και 
οι επιχειρήσεις 
να διατηρήσουν 
το προσωπικό 
τους και να μην 
προχωρήσουν σε 
απολύσεις


