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"Ύστερααπό μία δεκαετή οικονομική κρίση, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο δρόμο της
ανάπτυξης, ανακτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ο δείκτης οικονομικού
κλίματος κινείται σταθερά ανοδικά. Η χώρα δανείζεται ήδη βραχυπρόθεσμα με αρνητικό επιτόκιο,
για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και ο ρυθμός της ανάπτυξής της είναι ανοδικός, την ίδια ώρα
που προβλέψεις ακόμη και για ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες μιλούν για στασιμότητα".
Αποτυπώνοντας, μέσω της παρέμβασής του στο "Thessaloniki Summit", τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα της τετράμηνης μεταρρυθμιστικής στρατηγικής της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει τον τόνο των επόμενων παρεμβάσεων, που έχουν στην πρώτη
γραμμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν
κυβερνητικά στελέχη, έρχεται, για να στηρίξει όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Αλλά, κατά κύριο λόγο, τη
μεσαία τάξη και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σε λίγες ημέρες θα είναι πραγματικότητα και
το νέο φορολογικό μας σύστημα. Ένα σύστημα που το προσδιορίζουν τρία ρήματα: Ανακουφίζει
όλες τις κοινωνικές ομάδες από βάρη που τις καθήλωναν. Κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις
του τόπου με κίνητρα. Και αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, επεκτείνοντας δραστικά τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές", επισημαίνει ο πρωθυπουργός. Στο Μέγαρο Μαξίμου ορίζουν, την ίδια στιγμή, τον
ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική οικονομία ως την "ατμομηχανή" της ανάπτυξης. "Έτσι θα
δημιουργηθούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Έτσι θα προσελκύσουμε
επενδύσεις", σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

Πλέγμαμεταρρυθμίσεων
Δείχνονταςτην κατεύθυνση θέσεων και προθέσεων, στο κυβερνητικό "στρατόπεδο" επιμένουν με
ένταση να υπενθυμίζουν ότι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξεπερνά τον
ορίζοντα της τετραετίας, εξαρτάται απόλυτα από τη στήριξη της μεσαίας τάξης. "Υλοποιούμε ένα
συνολικό πλέγμα μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία, την ισχυρή ανάπτυξη, την απαλλαγή της ακίνητης περιουσίας από υπερβολικά βάρη.
Βάζουμε τέλος στον φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης και των υπερπλεονασμάτων που
ακολούθησε η κυβέρνηση Τσίπρα", αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης. Οι αλλαγές
περιλαμβάνουν κινήσεις σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τέμπο. Ήδη,

πάντως, οι πρώτες κινήσεις έχουν δείξει το δρόμο, καθώς:
-Ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 22% μεσοσταθμικά και 20% για τα νοικοκυριά που συγκροτούν τη
μεσαία τάξη της χώρας.
-Βελτιώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων, με αποτέλεσμα 1.155.000 οφειλέτες, να ρυθμίσουν 11,5
δισεκατομμύρια ευρώ οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
-Μειώνεται από το 28% στο 24% ο φόρος στις επιχειρήσεις για τη χρήση του 2019
-Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στις οικοδομές αναδρομικά από το 2006.
-Από την 1η Ιανουαρίου θα δίνεται επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα.
Παράλληλα, θα παρέχεται 1.000 ευρώ επιπλέον αφορολόγητο για κάθε παιδί και μειώνεται ο ΦΠΑ
για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στο μειωμένο συντελεστή 13%.
"Το2020 έρχεται νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και ο εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων μέσα
από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών για ένα πιο δίκαιο σύστημα. Ταυτόχρονα, ο
συντελεστής στις επιχειρήσεις θα μειωθεί περαιτέρω από το 24% στο 20%. Έχουμε δεσμευτεί για
την περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει
ότι εισφορά αλληλεγγύης και φόρος επιτηδεύματος καταργούνται εντός της τετραετίας. Αυτά είναι
τα επόμενα μέτρα-ανάσα για τη μεσαία τάξη", επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, στο μεταξύ, προανήγγειλε τις δύο νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που
θα έρθουν άμεσα στο προσκήνιο.
-Η πρώτη είναι τα κόκκινα δάνεια. "Αντιμετωπίζονται ριζικά με το σχέδιο "Ηρακλής". Το
νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο", τονίζει.
-Η δεύτερη είναι οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση. "Ο νόμος Κατρούγκαλου
μετέτρεψε το Ασφαλιστικό σε ένα πολύπλοκο, άδικο και μη ανταποδοτικό σύστημα, με
συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταποδίδουν δίκαια τις καταβαλλόμενες εισφορές. Το
Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε απόλυτα την κριτική που είχε ασκήσει η ΝΔ ως
αντιπολίτευση. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και
αγρότες, ο νόμος Κατρούγκαλου επέβαλε δυσβάσταχτες εισφορές, ενώ ενίσχυσε ραγδαία την
εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή", αναφέρουν πηγές. "Η πρόταση της κυβέρνησης φέρνει ένα
νέο, καινοτόμο, πολύ απλό, και κυρίως αποτελεσματικό σύστημα που θα το αγκαλιάσουν οι
επιστήμονες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς θα αποσυνδέσει την ασφάλιση από
τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα και θα τους προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών, ανάλογα
με την επιθυμία και τον σχεδιασμό του καθενός. Έτσι κάποιος που θα θέλει μεγαλύτερη σύνταξη
θα διαλέγει να πληρώσει υψηλότερες εισφορές. Κάποιος που θα επιλέξει να πληρώσει μικρότερες
εισφορές θα ξέρει ότι θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη. Μειώνοντας, ταυτόχρονα, τους φόρους,
εξασφαλίζουμε μεγαλύτερο εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι ένα μέρος από αυτά
που εξοικονομούν από την εφορία θα μπορούν να το αποταμιεύσουν ώστε να έχουν αργότερα

καλύτερη σύνταξη", προσθέτουν.
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