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Τρέχουσα Κατάσταση 
της Ελληνικής Οικονομίας

Στόχοι που επιτεύχθηκαν



Η χώρα σημειώνει ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης…

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΛΣΤΑΤ

ΑΕΠ (%, 2ο τρίμηνο 2021, ετήσια βάση)
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…με ισχυρότερη πρόβλεψη για το 2021 από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονομικών

Εξέλιξη ΑΕΠ, Ελλάδα, Ευρωζώνη (2001 - 2022, %)
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Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (%, διαχρονική εξέλιξη ανά τρίμηνο, ετήσια βάση)
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Οι εξαγωγές ενισχύονται

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (%, διαχρονική εξέλιξη ανά τρίμηνο, ετήσια βάση)
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Δείκτης Ανεργίας (%) Μάρτιος 2020 Αύγουστος 2021 Μεταβολή

Ευρωζώνη 7,1% 7,5% 0,4%

Ευρωπαϊκή Ένωση 6,3% 6,8% 0,5%

Βέλγιο 4,9% 6,4% 1,5%
Φινλανδία 6,7% 7,8% 1,1%
Εσθονία 5,1% 6,2% 1,1%
Λετονία 7,5% 7,1% -0,4%
Γερμανία 3,6% 3,6% 0,0%
Ιρλανδία 5,0% 6,4% 1,4%
Ελλάδα 15,9% 13,2% -2,7%
Ισπανία 14,5% 14,0% -0,5%
Γαλλία 7,5% 8,0% 0,5%
Λιθουανία 7,2% 7,2% 0,0%
Ιταλία 7,3% 9,3% 2,0%
Κύπρος 6,2% 4,4% -1,8%
Λουξεμβούργο 6,5% 5,5% -1,0%
Μάλτα 3,7% 3,2% -0,5%
Ολλανδία 2,9% 3,2% 0,3%
Αυστρία 4,9% 6,1% 1,2%
Πορτογαλία 6,3% 6,4% 0,1%
Σλοβενία 4,4% 3,9% -0,5%
Σλοβακία 5,9% 6,5% 0,6%

Η ανεργία συρρικνώνεται

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση σε όρους συγκράτησης της 

ανεργίας μέσα στην υγειονομική κρίση
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Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διαχρονική μεταβολή βιομηχανικής παραγωγής (%, ετήσια βάση)

Για 9ο συνεχόμενο μήνα παρατηρείται 

αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής
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Η μεταποίηση ενισχύεται

Πηγή: Markit

Ο δείκτης PMI βρίσκεται πάνω από τις 50 μονάδες για 7 

συνεχόμενους μήνες. 

Διαχρονική εξέλιξη δείκτη υπεύθυνων προμηθειών (PMI)

9



Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διαχρονική εξέλιξη των οικοδομικών αδειών

Η οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει αύξηση – το 1ο 

εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 

– κατά 36,7%.
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Το οικονομικό κλίμα κινείται στα προ-πανδημίας επίπεδα

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Covid-19

Διαχρονική εξέλιξη δείκτη οικονομικού κλίματος (ESI)

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) αγγίζει, παρά τη μικρή 

επιδείνωση, τα προ πανδημίας επίπεδα
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Οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Μέσα στην υγειονομική κρίση, οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν 

αυξηθεί κατά περίπου 28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 49% είναι 

καταθέσεις νοικοκυριών.

Διαχρονική εξέλιξη καταθέσεων (δισ. ευρώ)
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Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται

Διαχρονική εξέλιξη «κόκκινων» δανείων 

(% επί του συνόλου των δανείων)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Τα «κόκκινα δάνεια» των ελληνικών τραπεζών έχουν 

υποχωρήσει κατά περίπου 46 δισ. ευρώ την τελευταία διετία  

και κατά περίπου 78 δισ. ευρώ από το υψηλότερο σημείο που 

είχαν φτάσει, τον Μάρτιο του 2016.

Διαχρονική εξέλιξη «κόκκινων» δανείων 

(δισ. ευρώ)
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Επιτόκια εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (3M - 6M - 12M) 

Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι, σταθερά, αρνητικό

Πηγή:ΟΔΔΗΧ
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Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό

Πηγή: Bloomberg

Επιτόκια 5ετούς και 10ετούς ομολόγου
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Περιθώριο (spread) 10ετούς ομολόγου  Ελληνικού Δημοσίου έναντι του αντίστοιχου 
Γερμανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας (μονάδες βάσης) 

Το spread του ελληνικού ομολόγου έχει συρρικνωθεί

Πηγή: Bloomberg

Το ελληνικό spread δεν 

έχει πέσει μόνο έναντι 

του γερμανικού, αλλά και 

έναντι των τριών άλλων 

χωρών του Νότου. Αυτό 

σημαίνει ότι η μείωση του 

κόστους δανεισμού του 

ελληνικού δημοσίου δεν 

οφείλεται μόνο στην 

πολιτική της ΕΚΤ (γιατί 

αυτή η πολιτική ασκείται 

έναντι όλων των κρατών-

μελών), αλλά και στην 

αύξηση της αξιοπιστίας 

της ελληνικής 

οικονομικής πολιτικής.
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Η χώρα αναβαθμίζεται

Rating Agency
Πιστοληπτική Βαθμίδα

Τελευταία Αναβάθμιση
Αριθμός 

ΑναβαθμίσεωνΙούνιος 2019 Σεπτέμβριος 2021

B+ (positive) BB (positive) 23-Απρ-21 +2

B1 (stable) Ba3 (stable) 06-Νοε-20 +1

BB(low) (stable) BB (positive) 17-Σεπ-21 +1

BB- (stable) BB (stable) 24-Ιαν-20 +1

BB- (positive) BB+ (stable) 10-Σεπ-21 +2

17
Πηγή: S&P, Moody’s, DBRS, Fitch, Scope

Τρεις οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας μέσα στην υγειονομική κρίση. Οι δύο εκ 

των οποίων τον προηγούμενο μήνα.



Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται
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Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανακάμπτουν

Διαχρονική εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι (σε ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι είναι υψηλότερη  τόσο σε σχέση με 

το 2020, όσο όμως – ιδιαίτερα – και σε σχέση με το 2019.
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Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του Ιουλίου 2021 αντιστοιχούν στο 

61,4% των αντίστοιχων εισπράξεων του Ιουλίου 2019.

Διαχρονική εξέλιξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων (σε δισ. ευρώ)



Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αυξάνονται

Ηλεκτρονικές πληρωμές (μεταβολή, % σε σχέση με 2019)

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

20

+ +



Συμπερασματικά στόχοι που επιτεύχθηκαν:

 Η χώρα σημειώνει ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

 Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται.

 Οι εξαγωγές ενισχύονται.

 Η ανεργία συρρικνώνεται.

 Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.

 Επιχειρήσεις εκκινούν οικονομική δραστηριότητα.

 Η μεταποίηση ενισχύεται.

 Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται.

 Το οικονομικό κλίμα κινείται στα προ-πανδημίας επίπεδα.

 Οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.

 Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται.

 Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.

 Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι, σταθερά, αρνητικό.

 Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό.

 Η χώρα αναβαθμίζεται.

 Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.
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Όλα τα παραπάνω αποφέρουν θετικά αποτελέσματα

ΑΕΠ 2021

Υπουργείο Οικονομικών (Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022)

Πρόβλεψη 2021:  +6,1%

Πρόβλεψη 2022:  +4,5%

Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών

Ελληνική Στατιστική Αρχή 1ο τρίμηνο του 2021 +5,1% / +1,45 δισ. ευρώ (ετήσια βάση) 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 22

Πραγματικό εισόδημα εργαζομένων

Υπουργείο Εργασίας                    Συνολικό όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό: 305 έως 533 ευρώ

Απασχόληση

Ελληνική Στατιστική Αρχή             2ο τρίμηνο του 2021 +2,8% (τριμηνιαία βάση): δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη

Κίνδυνος φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας κινήθηκε πτωτικά το 2020

Ελληνική Στατιστική Αρχή             

Μέσο ατομικό εισόδημα: ανήλθε στα 10.041 ευρώ, +7% σε σχέση με το 2019



Προοπτικές
της Ελληνικής Οικονομίας

Στόχοι & Προτεραιότητες
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ΣΤΟΧΟΙ 
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1ος Στόχος. Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης την επόμενη περίοδο.

Πότε; Από το 2023.

6 στόχοι που έχουν τεθεί στο οικονομικό πεδίο
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3ος Στόχος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας.

4ος Στόχος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινα» δάνεια).

5ος Στόχος. Η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

6ος Στόχος. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας.

2ος Στόχος. Η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών.

Πότε; Εντός του 2022.

Πότε; Εντός του 2022.

Πότε; Από το 2021.

Πότε; Έως το 1ο εξάμηνο του 2023.

Πότε; Από το 2021.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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7 βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής
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1η. Η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση

νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση

ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4η. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5η. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

6η. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ.

7η. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής

οικονομικής αρχιτεκτονικής.
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 Τα Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δόσεων δανείων φυσικών και νομικών προσώπων.

 Η επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων.

 Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης κλάδων της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ.

 Τα νέα προγράμματα δανειοδότησης μέσω των τραπεζών για τις επιχειρήσεις.

 Οι ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Υφιστάμενες παρεμβάσεις που συνεχίζουν να ισχύουν

1η. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων (α)



1η. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων (β)

Παρεμβάσεις που προστίθενται ή επεκτείνονται στις υφιστάμενες
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1ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έως το τέλος του 2021.

2ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων περίπου 75.000 νοικοκυριών, που επλήγησαν

από την πανδημία, για τρεις ακόμη μήνες.

3ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για άλλες 50.000 θέσεις.

4ον. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των

ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, 39% το 1/3, και 33% το 50%.

5ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό, έως τον Δεκέμβριο του 2021.

6ον. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες και τους ξεναγούς.

7ον. Επεκτείνεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους

σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.



1η. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων (γ)

Παρεμβάσεις που προστίθενται ή επεκτείνονται στις υφιστάμενες
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8ον. Παρέχεται το πρώτο ένσημο.

Δικαιούχοι είναι οι όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία που θα προσληφθούν εντός του

2022. Από την ενίσχυση των 1.200 ευρώ – για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης – τα μισά θα

τα λαμβάνει ο εργαζόμενος, επιπλέον του μισθού του, και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του

μισθολογικού κόστους.

9ον. Χορηγείται, τον μήνα Δεκέμβριο, διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, συνολικού ύψους

πλέον – για εκείνο το μήνα – 130 εκατ. ευρώ.

10ον. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%.

Έτσι, το συνολικό επίδομα θέρμανσης ανέρχεται πλέον στα 100 εκατ. ευρώ.

11ον. Επιδοτείται, τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021, το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300

kWh, με ποσό 30 €/MWh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Η

επιδότηση ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Ενώ, αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ για την

επιδότηση φυσικού αερίου.



2η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής (α)

Μόνιμες μειώσεις φόρων που ισχύουν σήμερα
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 Μείωση του ΕΝΦΙΑ – μεσοσταθμικά – κατά 22%.

 Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%.

 Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%.

 Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από

το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.

 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 + 3 μονάδες.

 Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα ύψους 10%.

 Μονιμοποίηση των μειωμένων ̶ κατά 30% ̶ συντελεστών ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά (Κως, Λέρος, Λέσβος,

Σάμος και Χίος), όσο θα υπάρχουν δομές αιτούντων άσυλο σε αυτά.



2η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής (β)

Νέες μειώσεις φόρων ή επέκταση των ήδη υφιστάμενων

32

1ον. Συνεχίζεται, και για το 2022, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον

ιδιωτικό τομέα.

2ον. Επεκτείνεται, για το 2022, η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

3ον. Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων – σε μόνιμη βάση – από το 24% στο 22%.

4ον. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη

αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο, έως τoν Ιούνιο του 2022.

5ον. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, από το 24% στο 13%, έως τον

Ιούνιο του 2022.

6ον. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022.



7ον. Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών – δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά αξίες έως

800.000 ευρώ.

8ον. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο

10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

9ον. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή, από το 13%

στο 6%.

10ον. Μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, προχωρούμε στη μείωση των συντελεστών

υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022.

Η άσκηση έχει ως στόχο την δικαιότερη κατανομή του φόρου, με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την

πλειονότητα των πολιτών, από το νέο έτος.

2η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής (γ)

Νέες μειώσεις φόρων 
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3η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης & διορατικής εκδοτικής στρατηγικής
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Με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι:

 Η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

 Η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες

της ευρωζώνης το 2010.

 Η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ.

 Η δημιουργία πλαισίου και η έκδοση «πράσινων» ή «βιώσιμης ανάπτυξης» ομολόγων.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών επιδιώκεται η διατήρηση ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων

– τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ, η περαιτέρω ενδυνάμωση του κύρους

και της αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου, η επέκταση της επενδυτικής βάσης των

ελληνικών ομολόγων, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η ενίσχυση της βιώσιμης

οικονομικής ανάπτυξης.



4η. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
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Με πολιτικές, όπως είναι:

 Η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», η οποία ήδη υλοποιείται.

 Η υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 Η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12,7 δισ.

ευρώ.



5η. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών & η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (α)
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Με πολιτικές όπως είναι:

1ον. Φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά

μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ

ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

2ον. Αναμόρφωση του πλαισίου της φορο-λοταρίας.

Πλέον θα δίνεται διαφορετική στάθμιση, ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται και με

το οικογενειακό εισόδημα.

3ον. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και

ψηφιοποίηση.



4ον. Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου που τέθηκε

σε δημόσια διαβούλευση. Βασικά φορολογικά κίνητρα:

 Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την

προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού

επιχειρήσεων όσο και στην συνεργασία προσώπων.

 Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος στην περίπτωση μετατροπής ή

συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων.

 Απαλλαγή που δύναται να ανέλθει συνολικά έως του ποσού του 1 εκατ. ευρώ.

 Απαλλαγή της νέας επιχείρησης από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία

μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού σε τρίτο υπό προϋποθέσεις.

 Έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς

επιχείρησης.

5η. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών & η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (β)
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5η. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών & η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (γ)
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5ον. Στο πεδίο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας:

Ολοκληρώθηκε/αν:

 Η μεταβίβαση της «Ελληνικό Α.Ε.», θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης το εμβληματικό έργο του Ελληνικού.

 Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

 Η μεταβίβαση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ).

 Η διαγωνιστική διαδικασία για την Εγνατία Οδό, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Δρομολογείται:

 Η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου.

 Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς και η εκκίνηση των

διαδικασιών για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου και Λευκίμμης Κέρκυρας.

 Η προετοιμασία του διαγωνισμού για την επανα-παραχώρηση της Αττικής Οδού.

 Η αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες.

 Η ωρίμανση έργων αξιοποίησης ιαματικών πηγών.

 Η αναδιοργάνωση εταιρειών, όπως είναι η ΛΑΡΚΟ.



6η. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων
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Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

[Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)], καθώς και

εναπομείναντες πόρους από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει

κονδύλια ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη. Ήδη, τα πρώτα κονδύλια έχουν εισρεύσει στη

χώρα, και τα πρώτα έργα υλοποιούνται.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων



7η. Η ενεργός συμμετοχή στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής

40

Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Αρχιτεκτονική πρέπει να διασφαλίζει μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των

δημόσιων οικονομικών, προσφέροντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων,

προστατεύοντας και ενθαρρύνοντας τις δημόσιες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η

πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Ανάμεσα στις άλλες πρωτοβουλίες, θα επιδιωχθεί:

 Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των κεφαλαιαγορών.

 Η αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

 Η διαμόρφωση του νέου διεθνούς πλαισίου για τη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΟΟΣΑ).



Τα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας...

Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών.

*  Σε εθνικολογιστική βάση

** Εκτιμήσεις/προβλέψεις

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022 (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)
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2020 2021* 2022**
ΑΕΠ -8,2 6,1 4,5
Ιδιωτική κατανάλωση -5,2 2,9 2,9
Δημόσια κατανάλωση 2,7 4,1 -2,8
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -0,6 11,1 23,4
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -21,7 14,0 11,1
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -6,8 6,6 8,9
Αποπληθωριστής ΑΕΠ -1,5 0,5 1,0
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,3 0,0 0,8
Απασχόληση* -1,3 0,0 2,7
Ποσοστό ανεργίας* 14,4 14,1 12,5
Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 16,3 16,0 14,3



….αποδεικνύουν τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων 

Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις Υπουργείου Οικονομικών

Μεταβολή όγκου συνιστωσών ΑΕΠ έτους 2022 έναντι του 2019 (σταθερές τιμές, %)
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