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Το πρώτο πακέτο, με μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, ύψους 
περίπου 8 δισ. ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στοχεύει 
στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και του εισοδήματος 
των πολιτών, αλλά και στην προστασία των εργαζομένων
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∆
ύο δέσµες µέτρων για τη στήριξη της οι-
κονοµίας, µία για τους τέσσερις τελευταί-
ους µήνες του έτους και µία για το 2021, 

αναµένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 
από το Οικονοµικό Φόρουµ της Θεσσαλονίκης, 
σε µια ιδιαίτερα κοµβική περίοδο για την ελλη-
νική οικονοµία, µε την πτώση του ΑΕΠ το β’ τρί-
µηνο του έτους να διαµορφώνεται στο 15,2% 
και την υγειονοµική κρίση να παραµένει, επιφέ-
ροντας µια σειρά από αβεβαιότητες για την επό-
µενη χρονιά. Το πρώτο πακέτο, µε µέτρα βραχυ-
πρόθεσµου χαρακτήρα, ύψους περίπου 8 δισ. 
ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στο-
χεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχει-
ρήσεων και του εισοδήµατος των πολιτών, αλ-
λά και στην προστασία των εργαζοµένων, ενώ 
το πακέτο του 2021 επικεντρώνεται σε µειώσεις 
φόρων και εισφορών.  Στο οικονοµικό επιτελείο 
ετοιµάζουν όλες τις προτάσεις για τα µέτρα του 
επόµενου έτους µε φειδώ, ενώ οι εκτιµήσεις είναι 
ιδιαίτερα συγκρατηµένες, καθώς, αν οι συνθή-
κες επιδεινωθούν, θα απαιτηθούν επιπλέον δα-
πάνες. Οι κυβερνητικοί σχεδιασµοί για τις φορο-
ελαφρύνσεις γίνονται ούτως ή άλλως σε επισφα-
λές έδαφος, αφού δεν µπορεί ακόµη να προσ-
διοριστεί ο δηµοσιονοµικός χώρος που θα εί-
ναι διαθέσιµος γι’ αυτόν τον σκοπό. Κορυφαίοι 
παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου αναφέ-
ρουν πως δεν µπορεί να γίνει µακροπρόθεσµος 
δηµοσιονοµικός σχεδιασµός, καθώς το 2021 εί-
ναι µια µεταβατική χρονιά. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
µέτρα που θα ληφθούν το 2021 θα είναι µέτρα 

µέχρι 1/9/2020) έως 3.024 ευρώ µε τις συντά-
ξεις ∆εκεµβρίου στους νέους συνταξιούχους, 
κατ’ εφαρµογή του νόµου Βρούτση, ενώ ανα-
δροµικά θα λάβουν και οι συνταξιούχοι που ερ-
γάζονται µετά τη µείωση της «ποινής» στο 30%.
f Τρίτος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
ενώ θα υπάρξει και τέταρτος. Η επιστρεπτέα προ-
καταβολή έχει απήχηση στις επιχειρήσεις, καθώς 
προσφέρει άµεση απόδοση των χρηµάτων στην 
αγορά χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια, αλλά και 
αντικειµενικό και αδιάβλητο τρόπο υπολογισµού 
του ποσού που δικαιούται η κάθε επιχειρηµατική 
µονάδα. Συνολικά, για τον τρίτο και τον τέταρ-
το γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δι-
ατεθούν περί το 1,5-1,7 δισ. ευρώ. Ο τρίτος γύ-
ρος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα συµπε-
ριλάβει και τις οικονοµικές επιδόσεις των επιχει-
ρήσεων κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ 
ο τέταρτος γύρος θα στοχεύει κυρίως στην ενί-
σχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.
f Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Η εισήγηση που 
έχουν στα χέρια τους οι συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού προβλέπει να επιδοτούνται οι εργοδο-
τικές ασφαλιστικές εισφορές για κάθε πρόσληψη 
νέου εργαζοµένου. 
f Ενίσχυση των εποχικά εργαζοµένων µε επίδο-
µα περίπου 700 ευρώ τον µήνα, µέσω της συµµε-
τοχής τους σε ευρύ πρόγραµµα κατάρτισης. Επί-
σης, για τους εργαζοµένους θα υπάρξει παράτα-
ση και ενίσχυση των προσωρινών µέτρων στήρι-
ξης, όπως είναι οι αναστολές πληρωµών φόρων 
και εισφορών και οι διευκολύνσεις στα ενοίκια.

ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ τον Σεπτέμβριο αναμετρώνται με τις 
υποχρεώσεις τους, Δημόσιο, σχολικά, τράπεζες και 
τσεκάρισμα για το αν έχουν μπροστά τους φως ή γκρί-
ζα σύννεφα. Το τσεκάρισμα παραδοσιακά συνδεό-
ταν με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, 
στην οποία πάντα διαχέεται ελπίδα. Από πέρυσι οι Ελ-
ληνες άρχισαν να αναπνέουν, αναμένοντας, μετά από 
δέκα χρόνια κρίσης, η οικονομία να τους δώσει πλέ-
ον το δικαίωμα σε ένα νέο όνειρο. Φέτος, ωστόσο, η 
ΔΕΘ δεν μπορεί να αναδείξει τις ευκαιρίες που θα είχε 
η Ελλάδα μπροστά της, αφενός γιατί χάθηκε η «λάμ-
ψη» της μετά την ακύρωσή της λόγω κορωνοϊού και 
αφετέρου γιατί ο πρωθυπουργός καλείται να εκφέρει 

λόγο με αγκάθια στο στόμα, καθώς πρέπει να κάνει τα 
πικρά γλυκά περιγράφοντας ευκαιρίες μέσα σε βομ-
βαρδισμό. Θα μιλήσει για τον «σωσμό» τον πληγέντων 
από τον κορωνοϊό, για στήριξη των επιχειρήσεων ώστε 
να σωθούν θέσεις εργασίας, για επιτυχίες της χώρας 
στην εξωτερική πολιτική και, τέλος, θα προσπαθήσει 
να... γλυκάνει την κατάσταση με το ποσό των 32 ή των 
70 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. και τις ταχύτητες απορρό-
φησής του ώστε να μην ανακοπεί η πορεία της χώρας 
προς την ανάπτυξη.

Σε αυτούς τους πυλώνες θα πατήσει για να απαλύ-
νει την πικρή γεύση της νέας συμφοράς που έχει βρει 
όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.
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σε 4 µήνες

αντίστοιχα µε τη µεταβατικότητα του επόµενου έτους, ήτοι θα 
µονιµοποιηθούν εφόσον πέσουν οι τίτλοι τέλους στην πανδη-
µία. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει µε µια σειρά µέτρων από τις 
15 Σεπτεµβρίου και µέχρι το τέλος του έτους να στηρίξει µε επι-
πλέον ρευστότητα την αγορά, ώστε να ενισχυθεί η κατανάλω-
ση και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους και 
να µην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Τα µέτρα
f Πληρωµή 1,5 δισ. ευρώ αναδροµικών προς τους συνταξι-
ούχους του ∆ηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Η κυβέρνηση 
θα δώσει το ποσό στους συνταξιούχους σε δύο δόσεις, τέλη 
Οκτωβρίου και τέλη ∆εκεµβρίου, µε στόχο την ενίσχυση της 
κατανάλωσης, που καταγράφει έντονα σηµάδια κόπωσης. Επί-
σης, θα καταβληθούν αναδροµικά ενός έτους (από 1/9/2019 


