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ε µεγάλο στοίχηµα την απορρόφηση
του 57% των κονδυλίων από τα 32
δισ. ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης,
δηλαδή 18 δισ. ευρώ σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, που αποτελούν την κορωνίδα
του εθνικού σχεδίου, προχωρά η διαµόρφωση
του προσχεδίου της κυβέρνησης προκειµένου
να κατατεθεί το επόµενο διάστηµα στην Κοµισιόν. Η Realnews παρουσιάζει 16 κρίσιµες δράσεις που βρίσκονται ήδη στο προσχέδιο της ελληνικής πρότασης, η οποία θα δοθεί στην Κοµισιόν εντός του Νοεµβρίου. Στο σχέδιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων και γι’ αυτόν τον λόγο θα συµπεριληφθεί µια σειρά από στοχευµένες δράσεις, όπως
είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχώνευση εταιρειών (όλων των µεγεθών, µικροµεσαίων και µεγάλων), ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να διευκολυνθεί ο εξωστρεφής
προσανατολισµός τους.
Παράλληλα, θα υπάρξουν προγράµµατα για
την κατάρτιση, τη διά βίου µάθηση, την προσχολική εκπαίδευση, την ένταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας, τις φαρµακευτικές δαπάνες, αλλά και νέα αποταµιευτικά προϊόντα για
την παροχή προαιρετικής ιδιωτικής σύνταξης.
Οσον αφορά τις υποδοµές, θα γίνει µια πολύ
αυστηρή επιλογή, ώστε να ενταχθούν δηµόσια έργα που είναι ώριµα και µπορούν να ξεµπλοκάρουν µε τη χρήση πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Εθνικό σχέδιο

Οι 16 προτάσεις
της Αθήνας για

το Ταµείο Ανάκαµψης
Ποιες επενδύσεις και ποια δοµικά έργα µεταρρύθµισης του ελληνικού κράτους
εντάσσονται στο προσχέδιο που θα στείλει η κυβέρνηση στην Κοµισιόν
εντός του Νοεµβρίου. Τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιρειών,
η χρηµατοδότηση πράσινων επενδύσεων, τα αντιπληµµυρικά έργα κ.ά.

Αιχµή οι επενδύσεις
Τα κυβερνητικά στελέχη, που έχουν επωµιστεί τη
µεγάλη πρόκληση, αποδύονται σε αγώνα δρόµου, µε αντιπάλους τον χρόνο, τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και την ανεύρεση ώριµων
έργων που µπορούν να ενταχθούν στο υπό
κατάρτιση εθνικό σχέδιο της χώρας. Στόχος
είναι να συµπεριληφθούν εµπροσθοβαρείς επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις άµεσης απόδοσης, ώστε
να φέρουν στην οικονοµία το
ταχύτερο δυνατόν κεφάλαια
που, κατά µέσο όρο, αντιστοιχούν στο 2,5% του ΑΕΠ
ετησίως, ήτοι 5 δισ. ευΟ υπουργός Οικονομικών
ρώ. Η κυβέρνηση «καίΧρήστος Σταúκούρας
γεται» για την ταχύτερη

αξιοποίηση των κονδυλίων, καθώς σε αυτά στηρίζεται για να δώσει οξυγόνο και να επανεκκινήσει ουσιαστικά την οικονοµία, ώστε
να επανέλθει σε πορεία ανάπτυξης το 2021. Αλλωστε, όπως προκύπτει και από το προσχέδιο του Προϋπολογισµού του 2021, η
αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης είναι το «κλειδί»
για την αναγέννηση της οικονοµίας που πλήττεται από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στη Γενική Γραµµατεία της
κυβέρνησης, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Θόδωρου Σκυλακάκη, συγκεντρώνει και αξιολογεί προτάσεις, ενώ προτεραιότητα δίνει σε αυτές που µπορούν να υλοποιηθούν από την τρέχουσα χρονιά. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από
την ανάγκη για απορρόφηση των κονδυλίων και για εκταµίευση
πόρων από το Ταµείο Ανάπτυξης µέσα στο 2021.

Κίνητρα για συγχωνεύσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης

Τα κίνητρα που θα δοθούν αφορούν τη συγχώνευση και τη µεγέθυνση εταιρειών - µικρών, µεσαίων και µεγάλων. Σύµφωνα µε πληροφορίες
της «R» σχεδιάζονται:
Η χορήγηση φορολογικών κινήτρων µε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, για
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, προκειµένου να στηριχθεί το εγχείρηµα.
Η δανειοδότηση των εταιρειών µέσω ορισµένων ευνοϊκών προγραµµάτων. Με αυτόν
τον τρόπο εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί η αντα-
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γωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα στηριχθούν οι πιο εξωστρεφείς.
Οπως τονίζεται από πηγές του οικονοµικού
επιτελείου, το υψηλό µερίδιο απασχόλησης σε
ατοµικές και µικρές επιχειρήσεις που καταγράφεται στην Ελλάδα σχετίζεται µε τη χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς η παραγωγικότητα συναρτάται από το µέγεθος των επιχειρήσεων. H υλοποίηση της συγκεκριµένης
δράσης στηρίζεται στην έκθεση Πισσαρίδη,
που αναφέρει ότι µικρές επιχειρήσεις, µε χαµηλή κερδοφορία και δυσκολίες πρόσβασης στον
δανεισµό, δεν αφήνουν περιθώρια για µεγάλες
επενδύσεις και για εξαγωγικό προσανατολισµό,
γεγονός που διαιωνίζει έναν φαύλο κύκλο χαµηλής ανάπτυξης, ο οποίος είναι σε άµεση συνάρτηση µε τη δυσµενή θέση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία.

ποιούµενα προϊόντα στις υπηρεσίες τροφίµων.
Κίνητρα θα δοθούν για τη χρήση βιώσιµων και κυκλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς επαναχρησιµοποιηµένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, όπως και για τη δηµιουργία
νέων επιχειρηµατικών µοντέλων.
Ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα µη ώριµων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, σε µονάδες αποθήκευσης ενέργειας, σταθµούς υδρογόνου και τηλεθέρµανσης.
Χρηµατοδότηση µέρους από την αναβάθµιση των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο ∆ιαχειριστής
έχει δροµολογήσει µια σειρά έργων αναβάθµισης των δικτύων που εκτείνεται από την εγκατάσταση νέων ξύλινων στύλων στα δίκτυα διανοµής µέχρι και την αναβάθµιση των υφιστάµενων καλωδιακών συνδέσεων στα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
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Πράσινη οικονοµία
Στα έργα που προκρίνονται µέχρι στιγµής και
έχουν ως βάση τις επενδύσεις στην πράσινη οικονοµία περιλαµβάνονται:
Προγράµµατα για εξοικονόµηση ενέργειας
σε ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις και κτιριακές εγκαταστάσεις του ∆ηµοσίου. Πρόκειται για δράση µε έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα, µε άµεσο όφελος για τους πολίτες, αλλά και
την απασχόληση, καθώς δηµιουργεί άµεσα κύκλο εργασιών σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, ιδίως µικροµεσαίους, και, µάλιστα, σε κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.
Επέκταση του προγράµµατος ηλεκτροκίνησης, που είναι ανοιχτό, ενώ θα επιδοτηθούν
προγράµµατα για εγκατάσταση φορτιστών. Οι
υποδοµές φόρτισης συνεχώς εξελίσσονται σε
πολλαπλά επίπεδα, συµπτύσσοντας τους χρόνους απόκρισης, εκτινάσσοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πολλαπλών και διαφορετικών
οχηµάτων, συνδυάζοντας παραγωγή και αποθήκευση πράσινης ενέργειας, ενώ παρέχουν
υπηρεσίες ευστάθειας στα δίκτυα.
Προγράµµατα µείωσης των τιµών ρεύµατος µέσω κινήτρων τόσο προς τη ∆ΕΗ
όσο και προς τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέσα στην ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα
ενταχθούν και ορισµένες από τις δράσεις για
την απολιγνιτοποίηση στις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας και στη Mεγαλόπολη.
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις του Α∆ΜΗΕ, όπως
η διασύνδεση της Κρήτης και η 4η φάση των
Κυκλάδων. Ο συνολικός προϋπολογισµός της διασύνδεσης φτάνει στο 1 δισ. ευρώ και ένα µέρος των κεφαλαίων µπορεί να προέλθει από το
Ταµείο Ανάκαµψης.
Εγκατάσταση έξυπνων µετρητών από τον
∆Ε∆∆ΗΕ. Η κυβέρνηση θέλει να εγκαταστήσει πανελλαδικά 7,5 εκατοµµύρια «έξυπνους»
µετρητές, ένα έργο ο προϋπολογισµός του οποίου φτάνει το 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, «κλειδί» για
ένα έργο τέτοιου µεγέθους προϋπολογισµού
αποτελεί το πώς θα χρηµατοδοτηθεί και κατά
πόσο θα επωµιστεί τελικά ο ίδιος ο καταναλωτής το κόστος τοποθέτησης των έξυπνων µετρητών. Γι’ αυτόν τον λόγο η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέλει να το
εντάξει στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Σειρά αντιπληµµυρικών έργων, µε προτεραιότητα τις περιοχές που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές.
Σχέδιο για αύξηση του ποσοστού περιεχοµένου ανακυκλωµένης πλαστικής ύλης.
Θα προταθούν υποχρεωτικές απαιτήσεις για το
ανακυκλωµένο περιεχόµενο σε τοµείς όπως οι
συσκευασίες, τα δοµικά υλικά και τα οχήµατα.
Στο πλαίσιο της ενωσιακής στρατηγικής
«Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», θα δοθούν
κίνητρα για να αντικατασταθούν οι συσκευασίες τροφίµων, τα επιτραπέζια σκεύη και τα µαχαιροπίρουνα µιας χρήσης από επαναχρησιµο-
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Ψηφιακό κράτος

κονδύλια
Το 57% των
κονδυλίων, που
αντιστοιχεί σε
18 δισ. ευρώ,
θα κατευθυνθεί
σε πράσινες
και ψηφιακές
επενδύσεις, που
αποτελούν την
κορωνίδα του
εθνικού σχεδίου

6,5 δισ.
Τα ποσά για
ψηφιακές δράσεις,
που θα δοθούν
σε όλα σχεδόν
τα υπουργεία
και τους φορείς
του ∆ηµοσίου,
αφορούν το 20%
των κονδυλίων
και αντιστοιχούν
σε περίπου
6,5 δισ. ευρώ

Τα κονδύλια για ψηφιακές δράσεις, που θα δοθούν σε όλα σχεδόν τα υπουργεία και τους φορείς του ∆ηµοσίου, αφορούν το 20% των κονδυλίων και αντιστοιχούν σε περίπου 6,5 δισ. ευρώ. Εµφαση αναµένεται να δοθεί στην ανάπτυξη εφαρµογών τύπου cloud -όπως αυτές που θα
πραγµατοποιήσει η Microsoft στην Ελλάδα- και
στην ψηφιακή αλληλεπίδραση των υπηρεσιών
της δηµόσιας διοίκησης µε τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Στο προσχέδιο καταγράφονται συγκεκριµένα παραδείγµατα σε τοµείς όπως η ∆ικαιοσύνη (µε την ψηφιοποίηση όλων των αρχείων), η Υγεία και η Εκπαίδευση.
Βαρύτητα δίνεται και στην ανάπτυξη δικτύων
οπτικών ινών στις σταθερές συνδέσεις, καθώς και
δικτύων 5G στην κινητή τηλεφωνία. Προβλέπονται έργα που θα χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη των παραπάνω δικτύων πιο γρήγορα, ειδικά
σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν µεγάλο
εµπορικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, θα στηριχθούν όλες οι επενδύσεις του τουρισµού, υπό
την προϋπόθεση ότι θα συνυπάρχουν ο «πράσινος» και ο ψηφιακός χαρακτήρας τους.

Κατάρτιση - ∆ιά βίου µάθηση
Θα ανακοινωθούν παρεµβάσεις για την απασχόληση, την κατάρτιση σε θέµατα διαφορετικότητας, τη διά βίου µάθηση και τον κοινωνικό τοµέα της Υγείας. Για παράδειγµα, συγκεκριµένες δράσεις του ΟΑΕ∆, που θα µπορούσαν
να χρηµατοδοτηθούν από τον κρατικό Προϋπολογισµό, θα ενταχθούν στο Ταµείο Ανάκαµψης. Οι δράσεις αυτές θα έχουν ως στόχο τον
περιορισµό της ανεργίας, την αύξηση της ποιότητας του εργατικού δυναµικού, αλλά και τον
σεβασµό όλων των φύλων, των θρησκειών και
των πεποιθήσεων, ώστε να υπάρχει ισότιµη αντιµετώπιση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Παράλληλα, προωθείται ένα ευρύτερο πλαίσιο µεταρρυθµίσεων, µε στόχο την
ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και τη
διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών στην
αγορά εργασίας.
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Οι ημερομηνίες-σταθμοί
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του σχεδίου, η οποία θα συντελεστεί
με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα,
θα συντονίζεται στη διάρκεια της εφαρμογής του από
το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων. Oι δεσμεύσεις των κονδυλίων στο 70% πρέπει να γίνουν
έως το 2022 και στο 100% το 2023. Ολο το ποσό πρέπει να δαπανηθεί το πολύ έως το 2026, χωρίς καμία
παράταση. Τα 19,5 δισ. ευρώ περίπου είναι επιδοτήσεις και το υπόλοιπο ποσό έως τα 32 δισ. ευρώ είναι
δάνεια.
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο
μηνών από την υποβολή τους σύμφωνα με κριτήρια
όπως:
Η συνεκτικότητα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
Η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού.
Η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το τελικό
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να υποβληθεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς
το πρώτο τρίμηνο του 2021 και να εγκριθεί το αμέσως
επόμενο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι
πιθανό να υπάρξει η πρώτη εκταμίευση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ είναι πιθανό να υπάρξει εντός του 2021 και μία ακόμα εκταμίευση, καθώς αυτές είναι εξαμηνιαίες.
Το υπουργείο Οικονομικών εξηγεί πως ο Μηχανισμός
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά επενδύσεις,
προγράμματα και μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν
από τον Φεβρουάριο του 2020 και εντεύθεν, συνεπώς
η απορρόφηση των σχετικών πόρων αναμένεται να
ξεκινήσει πριν από την επίσημη έγκρισή του. Η μακροοικονομική επίπτωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτό εντός του 2021, λόγω των σημαντικών επενδυτικών δαπανών που περιλαμβάνει ο
Μηχανισμός, μέσω των σχετικών πολλαπλασιαστών,
θα επηρεάσουν -πέραν του 2021- και το ΑΕΠ και τα
δημόσια έσοδα του 2022.
Η θετική αξιολόγηση
των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των
σχετικών οροσήμων και στόχων. Οι σχετικές
πληρωμές θα γίνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τρίτος πυλώνας ασφάλισης
Εξετάζεται να δοθούν κίνητρα στις ασφαλιστικές εταιρείες για τη δηµιουργία νέων αποταµιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή την προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση. Το πλέον άµεσο και ορατό κίνητρο µπορεί να είναι η έκπτωση των εισφορών στο συνταξιοδοτικό αυτό προϊόν από το
φορολογητέο εισόδηµα, όπως ακριβώς ισχύει
για τις εισφορές κύριας ασφάλισης ή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, και το δεύτερο είναι
ο αυστηρός καθορισµός του κόστους του προϊόντος (δαπάνες διαχείρισης και προµήθειες) µε
τη θέσπιση αυστηρού ορίου (π.χ. 1% των εισφορών), ώστε να µεγιστοποιηθεί το όφελος, δηλαδή η απόδοση, για τον δικαιούχο.
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Η επικεφαλής της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

