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Του Δημήτρη Γκάτσιου
Ωςαλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία χαρακτηρίζουν κυβερνητικά
στελέχη τον προϋπολογισμό του 2020, το προσχέδιο του οποίου κατατέθηκε στη Βουλή.
"Σεαπόλυτη συνέπεια με όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε συνέχεια
των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ίδιος στη ΔΕΘ, η νέα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους από τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη της
προηγούμενης κυβέρνησης. Και θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή με υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξανόμενες ξένες και
εγχώριες επενδύσεις", σχολιάζουν στην κυβέρνηση. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι:
- Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει σημαντική
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το 1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο
2,8% για το 2020. "Το γεγονός αυτό στρέφει την οικονομική πολιτική από την υπερφορολόγηση
και την αποεπένδυση, προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος για κάθε πολίτη", σημειώνουν στελέχη της κυβέρνησης.
- Κλειδί για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης είναι η μεγάλη άνοδος των επενδύσεων που
επιτυγχάνεται με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις της
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. "Η σημαντικά θετική συμβολή οφείλεται στους διψήφιους
ρυθμούς αύξησης πραγματικών επενδύσεων, τόσο στις κατοικίες και τις λοιπές κατασκευές, όσο
και στον εξοπλισμό. Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση το 2020 αναμένεται να αποτυπώσει τα
οφέλη από την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και τον διπλάσιο ρυθμό
αύξησης του μέσου μισθού έναντι του 2019. Ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό προβλέπεται
μείωση της ανεργίας από το 17,4% στο 15,6%, καθώς και σημαντική αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης, κατά 1,8%, και των επενδύσεων, κατά 13,4%", αναφέρουν τα ίδια στελέχη.
Συνολικά, με βάση την εικόνα του προσχεδίου του προϋπολογισμού, τα μέτρα αναθέρμανσης της
οικονομίας μαζί με τις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν
όλα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης

Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούν δημοσιονομικά το 2020. "Αφήνοντας πίσω την
υπερφορολόγηση, την διαρκή αποεπένδυση και την αχρείαστη περιοριστική πολιτική ύψους 11,4
δισ. ευρώ της περιόδου 2016-2018, ο προϋπολογισμός του 2020 δημιουργεί τον απαραίτητο
δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την ισχυρή ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας για τα
επόμενα χρόνια. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις περιέχονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και την αύξηση
των εισοδημάτων όλων των πολιτών", τονίζουν στελέχη της κυβέρνησης.
Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού
Σύμφωναμε το προσχέδιο, στον προϋπολογισμό προβλέπονται τα εξής:
- Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου
του 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν το 90% των
οικογενειών.
- Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρανών
ασφαλείας.
- Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% και αύξηση του
αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί.
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια
μονάδα βάσης.
- Μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του
2019.
- Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.
- Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
- Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον
δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του 2020.
Στονπροϋπολογισμό του 2020 προβλέπονται, αφενός η διεύρυνση της φορολογικής βάσης
(ηλεκτρονικές συναλλαγές, φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με βάση τις πραγματικές αξίες
ακινήτων) και αφετέρου ο εξορθολογισμός των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Έτσι, όπως
επισημαίνουν στην κυβέρνηση, εξασφαλίζεται δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω μειώσεις
φόρων που θα φέρουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα καλύπτεται το δημοσιονομικό κενό που
κληρονόμησε η νέα κυβέρνηση, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει το 2020
στο 3,56% του ΑΕΠ.
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