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ΣΤΗΡΙΞΗ

«Την αποπληρωμή του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου ξεκίνησε
η κυβέρνηση της Ν.Δ., υλοποιεί
η κυβέρνηση της Ν.Δ. και θα
ολοκληρώσει η κυβέρνηση της Ν.Δ.»

«Δύο χρόνια δεν αφήσαμε,
σε καμία φάση της κρίσης, τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
αβοήθητα. Λάβαμε γενναία
μέτρα, ύψους 43,3 δισ. ευρώ»



Εχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία και, μάλιστα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 31,5 δισ.
ευρώ στο τέλος της χρονιάς. Γι’ αυτό, μέχρι
σήμερα, έχουμε καταφέρει, εφαρμόζοντας
μια έξυπνη πολιτική, να χρηματοδοτήσουμε όλα τα μέτρα στήριξης που έχουμε λάβει, με πόρους που συγκεντρώθηκαν την τελευταία διετία από τις διεθνείς αγορές, με εξαιρετικά ευνοϊκά επιτόκια. Ενώ είχαμε την
προνοητικότητα να αξιοποιήσουμε, την κατάλληλη στιγμή, το ευνοϊκό περιβάλλον στην
αγορά ομολόγων, καλύπτοντας πλήρως τις

«Και το 2022 θα συνεχίσουμε τη
διορατική εκδοτική πολιτική μας,
ώστε να είμαστε ασφαλείς στις
όποιες εξωτερικές αναταράξεις
και μεταβολές»

Με τις αποδείξεις τι θα ισχύει για το 2022;
Κάποιες υπηρεσίες μπορεί να εκπίπτουν
κιόλας;

Το πλαίσιο προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι
θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δαπάνες, μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής,
για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών
συνολικού ποσού ίσου με το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων.
Επιπρόσθετα, από το 2022 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- θα
εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των
φυσικών προσώπων. Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για περαιτέρω αύξηση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της
φοροδιαφυγής - ιδιαίτερα σε κλάδους που
έχει παρατηρηθεί αυξημένη φοροδιαφυγή,
η οποία στερεί σημαντικούς πόρους από το
ελληνικό κράτος.

«Οπως αποδείχθηκε το 2021,
η ελληνική οικονομία
διαθέτει, πλέον, ισχυρή

ανθεκτικότητα

και έντονη δυναμική»

Πιστεύετε ότι, μετά και τη μετάλλαξη «Ομικρον», η Ευρωπαϊκή Ενωση θα στηρίξει τις
οικονομίες και δεν θα επιμείνει στο Σύμφωνο Σταθερότητας;

δανειοδοτικές ανάγκες της χώρας, όχι μόνο
για φέτος, αλλά και για σημαντικό μέρος του
2022. Και το 2022 θα συνεχίσουμε τη διορατική εκδοτική πολιτική μας, ώστε να είμαστε ασφαλείς στις όποιες εξωτερικές αναταράξεις και μεταβολές. Με πρωτοβουλίες, όπως είναι η τακτική και συντεταγμένη πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος και
κεφαλαίου, η διαχείριση υποχρεώσεων του
υφιστάμενου χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, η πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις
χώρες της ευρωζώνης το 2010, η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των δανείων του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
που ξεκίνησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα ολοκληρώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συμπερασματικά, στα δύσκολα, με ταχύτητα, σωστό πλάνο και αποφασιστικότητα, κρατήσαμε όρθια
την κοινωνία και την οικονομία. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε!

Πράγματι, η ενεργειακή κρίση είναι οξεία, με
μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε σχέση με
τις αρχικές -σε παγκόσμιο επίπεδο- προβλέψεις. Κρίση που προκαλεί σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα
στα πιο ευάλωτα. Για την αντιμετώπισή της
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Υλοποιούμε μέτρα μόνιμης αύξησης του διαθέσι-

αγορα ομολογων

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου ποσού
έως τις 31 Μαρτίου 2022, με έκπτωση 15%
επί του ποσού προς επιστροφή.

Εχετε τους πόρους για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινωνία, αν χρειαστεί;

Πέρα, όμως, από τον κορωνοϊό, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και την ενεργειακή κρίση. Το πακέτο στήριξης στα νοικοκυριά για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο θα συνεχιστεί και το 2022;
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ
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έσοδα
«Η πορεία των
εσόδων είναι θετική
και οφείλεται, μεταξύ
άλλων, και στη
σημαντική αύξηση
των ηλεκτρονικών
συναλλαγών»

μου εισοδήματος των πολιτών, προκειμένου να στηρίξουμε
την αγοραστική τους δύναμη. Μέτρα μειώσεων φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και παρεμβάσεις διαδοχικών αυξήσεων του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, εφαρμόζουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, συνολικού ύψους, μέχρι σήμερα, περίπου
1,35 δισ. ευρώ. Προφανώς, με τα σημερινά δεδομένα, αυτά τα μέτρα ή και άλλα θα πρέπει να επεκταθούν και για το
2022. Γι’ αυτό και θα υπάρξουν και πρόσθετες παρεμβάσεις.
Με τις επιστρεπτέες προκαταβολές τι ισχύει τελικά; Πότε
πρέπει να τις επιστρέψουν όσοι τις έλαβαν; Η εφάπαξ καταβολή θα έχει περαιτέρω έκπτωση;

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προχωρήσαμε στη μετάθεση της πληρωμής της
πρώτης εκ των 60 άτοκων δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, από τις 31 Ιανουαρίου 2022 στις 30 Ιουνίου 2022.

Οπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ενωση αξιοποίησε τα μαθήματα που έλαβε από την
οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, λαμβάνοντας σημαντικές και γρήγορες αποφάσεις, στην κατεύθυνση της απαιτούμενης ενότητας και αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει τονιστεί ότι η στήριξη των
ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών πρέπει να συνεχιστεί, ωσότου εδραιωθεί η ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για την
επανεξέταση του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, εκτιμούμε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στους
κανόνες. Κανόνες που θα είναι κοινοί και αξιόπιστοι, κατάλληλοι και αποτελεσματικοί,
απλοί και λειτουργικοί, σύγχρονοι και δυναμικοί. Η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική πρέπει να διασφαλίζει μακροπρόθεσμη ευστάθεια και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ενισχύοντας παράλληλα την ανάκαμψη από το σοκ της πανδημίας, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση του οικονομικού κύκλου και εξασφαλίζοντας επιτυχή αντιμετώπιση μελλοντικών
κρίσεων. Πρέπει, επίσης, να προστατεύει και
να ενθαρρύνει τις δημόσιες επενδύσεις που
αυξάνουν την οικονομική μεγέθυνση, με έμφαση σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Επιπλέον, η νέα αρχιτεκτονική πρέπει να ενισχύει την εθνική ιδιοκτησία των προνοιών
της, μέσα από ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει και θετικά κίνητρα, και να μεγιστοποιεί τις συνέργειες μεταξύ των συστατικών του
συνολικού μείγματος πολιτικής.

