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   Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 2020 

  

Αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2020 στη Βουλή, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της 

κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου να ακολουθήσει αναπτυξιακή πολιτική και να 

στηρίξει, αλλά και να στηριχθεί, στην επιχειρηματικότητα. Τα “κλειδιά” για την επίτευξη 

των στόχων είναι η πορεία των εσόδων από φόρους το 2020 και ειδικά οι εισπράξεις από ΦΠΑ, 

αλλά και η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Το περιεχόμενο του φετινού 

προϋπολογισμού επιτέλους αναγνωρίζει, στις μικρές και μεγάλες, υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις 

του τόπου, τη σκληρή 10ετή δοκιμασία τους και το γεγονός ότι μπορούν να στηρίξουν τα έσοδα 

της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Η απαιτητική πρόβλεψη επιτάχυνσης της 

ανάπτυξης στο 2,8% το 2020, από το 2% φέτος, μπορεί να αποτελεί ένα δύσκολο, αλλά εφικτό 

στόχο, που βασίζεται στις επιχειρηματικές επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο φετινός 

Προϋπολογισμός, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής του τόπου, 

αφού αφήνει πίσω την υπερφορολόγηση και την αποεπένδυση και ανοίγει το δρόμο 

στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή αποδεικνύεται η συνέπεια της κυβέρνησης στις δεσμεύσεις 

για πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων και επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών, με σαφές μήνυμα 

στους επενδυτές, ότι η Ελλάδα είναι πλέον φιλική για επενδύσεις και επιχειρήσεις. 
 

Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει μείωση της ανεργίας από το 17,4% στο 

15,6% και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, καθώς και των επενδύσεων κατά 

13,4%. Επίσης, περιλαμβάνει μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και εξορθολογισμού των 

δαπανών και των φορολογικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 773 εκατ. ευρώ και από τα 

51,4 δις ευρώ, στα 52,2 δις ευρώ, το 2020. Από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των 

επιχειρήσεων προβλέπεται δημοσιονομικό κόστος 550 εκατ. ευρώ και προϋπολογίζεται να 

εισπραχθούν 4,02 δις ευρώ έναντι των 4,46 δις ευρώ φέτος. Όμως, μία αναμενόμενη αύξηση του 

τζίρου και των κερδών των επιχειρήσεων μπορεί να περιορίσει ακόμα και κατά 50% τις απώλειες 

φορολογικών εσόδων. Αντίστοιχα, για τα φυσικά πρόσωπα, προβλέπεται μείωση φόρων κατά 280 

εκατ. ευρώ, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας, αλλά υπάρχει η προσδοκία αύξησης των 

εισπράξεων κατά 323 εκατ. ευρώ και από τα 11,09 δις ευρώ, στα 11,42 δις ευρώ, κυρίως από την 

αύξηση της απασχόλησης κατά 100.000 θέσεις εργασίας και της φορολογητέας ύλης. Κλειδί στην 

επίτευξη των στόχων είναι οι εισπράξεις από ΦΠΑ με την αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση κατά 

475 εκατ. ευρώ και από τα 17,8 δις ευρώ, φέτος, στα 18,3 δις ευρώ, του χρόνου. Το οικονομικό 

επιτελείο προσβλέπει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 550 εκατ. ευρώ από την 

εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών πληρωμών για το 30% των δαπανών. Αναφορικά με τις 

αλλαγές στο ασφαλιστικό, επιβεβαιώνεται ότι τα 971 εκατ. για τη στήριξη των συνταξιούχων και 

η μείωση 0,9% των εισφορών δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ επίσης “κλειδί” είναι η 
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είσπραξη των 4,6 δις ευρώ των ληξιπρόθεσμων εισφορών, που ρύθμισαν πάνω από 400 χιλιάδες 

οφειλέτες σε 120 δόσεις. Με όλες αυτές τις εγγραφές, δημιουργείται επαρκής δημοσιονομικός 

χώρος για τη μείωση της φορολογίας και καλύπτεται ο μεταμνημονιακός όρος για πρωτογενές 

πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ, μέχρι να αναθεωρηθεί με τις νέες συνθήκες της βιωσιμότητας του 

ελληνικού χρέους, που θα λαμβάνει υπόψη του τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού. 

Με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη, και των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε 

λοιπόν η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή επί του πρώτου κρατικού προϋπολογισμού, της νέας 

κυβέρνησης των τελευταίων πέντε μηνών. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα νέα θετικά μέτρα, 

τις κοινωνικές παροχές και τις ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη με περαιτέρω μείωση 8% του 

ΕΝΦΙΑ και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η υπερψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού της νέας 

κυβέρνησης σηματοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας μας στο μέλλον, αφού όχι μόνον δεν 

επιβάλλει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των φόρων, αλλά μειώνει νωρίτερα τα βάρη σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα οι Έλληνες φορολογούμενοι να ελπίζουν από του 

χρόνου σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τους και αντίστοιχα η κυβέρνηση σε αύξηση της 

φορολογικής συμμόρφωσης. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, επισημαίνει: «Η επιτάχυνση του ρυθμού της 

ανάπτυξης μπορεί να διασφαλιστεί κυρίως με την επίτευξη των εγχώριων και ξένων επενδύσεων, 

που έλκονται από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τις διαρθρωτικές αλλαγές. 

Θετική συμβολή αύξησης των επενδύσεων παγίων, αναμένεται τόσο από την οικοδομή, όσο και 

από άλλους κλάδους. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται, επίσης, να καταγράψει οφέλη από τον 

ρυθμό αύξησης της απασχόλησης και του μέσου μισθού. Τα μέτρα ελάφρυνσης μαζί με τις νέες 

κοινωνικές πρωτοβουλίες φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται άλλα 2,7 δις ευρώ, την 

επόμενη διετία, από τη κυβέρνηση. Στη μείωση της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, αλλά δικαιωμένοι, όπως οι 

κερδοφόρες επιχειρήσεις και οι συνεπείς φορολογούμενοι. Ο προϋπολογισμός του 2020 

μπορεί να θεωρείται αισιόδοξος, αλλά είναι εφικτός, ενώ τον χαρακτηρίζουμε ρεαλιστικό, 

"νοικοκυρεμένο" και ελπιδοφόρο.» 
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