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Επιδόςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

• Χαμθλι ςυμμετοχι των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. 

• Εργαςία (25θ ςτθν ΕΕ ςτο % του πλθκυςμοφ που εργαηόταν ι αναηθτοφςε εργαςία το 2019). 

• Κεφάλαιο (27θ ςτθν ΕΕ ςτισ πάγιεσ επενδφςεισ επιχειριςεων ωσ % του ΑΕΠ το 2019).  

• Χαμθλι παραγωγικότθτα (22θ ςτθν ΕΕ ςτθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ το 2017).  

• Χαμθλζσ επιδόςεισ ςε καινοτομία (20θ ςτθν ΕΕ ςτον Ευρωπαϊκό δείκτθ καινοτομίασ το 2020). 

• Εςωςτρζφεια (23θ ςτθν ΕΕ ςτισ εξαγωγζσ + ειςαγωγζσ ωσ % του ΑΕΠ το 2019). 

• Αναποτελεςματικό κοινωνικό κράτοσ (3θ ςτθν ΕΕ ςτον κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
το 2018). 

• Χαμθλζσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ (22θ ςτθν ΕΕ ςτον δείκτθ κυκλικισ διαχείριςθσ υλικϊν το 2017). 

 

Οι προτάςεισ ςτθν Ζκκεςθ αποςκοποφν να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ αυτζσ, ςυςτθματικά κατά 
τθν επόμενθ δεκαετία αλλά με άμεςθ επίδραςθ. 
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Εξαγωγικοί τομείσ 

Εξαγωγζσ ωσ % του ΑΕΠ, 
Ελλάδα, 2019 

Εξαγωγζσ ωσ % του ΑΕΠ, 
ΕΕ-9, 2019 

φνολο εξαγωγϊν 37,2 65,5 

Αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και πρϊτεσ φλεσ 4,4 6,4 

Πετρελαιοειδι 6,3 3 

Βιομθχανικά προϊόντα 9,2 38,2 

Μεταφορζσ (κυρίωσ καλάςςιεσ) 7,5 4,5 

Σουριςμόσ 7,8 4,0 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ (υγείασ, παιδείασ, πλθροφορικισ, κλπ) 2 9,3 

ΕΕ-9: Χϊρεσ τθσ ΕΕ πλθκυςμιακά ςυγκρίςιμεσ με τθν Ελλάδα: Αυςτρία, Βζλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πορτογαλία, Σουθδία και Τςεχία. 

θμαντικι υςτζρθςθ ςτισ εξαγωγζσ, ιδιαίτερα ςτισ εξαγωγζσ βιομθχανικϊν προϊόντων.  3 



Κφρια ςθμεία τθσ προςζγγιςθσ (Ι) 

• Η ςυςτθματικι αφξθςθ των ειςοδθμάτων πρζπει να ςτθρίηεται ςε αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 
και τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 

• Απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ είναι θ αφξθςθ των επενδφςεων και θ 
βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 

 

• Στθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ, κα ςυμβάλλουν αλλαγζσ ςτθ δομι του 
φορολογικοφ και αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, και ςτοχευμζνα μζτρα όπωσ θ αναβάκμιςθ του 
ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

 

• Μεταρρυκμίςεισ που κάνουν πιο αποτελεςματικι τθ λειτουργία των αγορϊν και του δθμόςιου 
τομζα, ευνοοφν ςυνολικά τθν κοινωνικι ςυνοχι και ιδίωσ τα περιςςότερο αδφναμα νοικοκυριά. 
Ειδικι ςτόχευςθ ςτουσ νζουσ και ςτισ γυναίκεσ.  4 



Κφρια ςθμεία τθσ προςζγγιςθσ (ΙΙ) 

• Η αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςυμβαδίηει με τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν. Δεδομζνου του 
μεγζκουσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, θ εξωςτρζφεια επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να ζχουν  
μζγεκοσ και εξειδίκευςθ που οδθγεί ςε μείωςθ κόςτουσ και αφξθςθ ποιότθτασ των 
προϊόντων τουσ.  

 

• Η εξωςτρζφεια ςυνδζεται με αυξθμζνθ ςυμμετοχι τθσ τεχνολογίασ ςτθν παραγωγι, που 
υποβοθκείται από μζτρα υποςτιριξθσ τθσ ζρευνασ και των επενδφςεων ςε καινοτομία.  

 

• Το αναπτυξιακό ςχζδιο υποςτθρίηει τθν περιβαλλοντικι και ψθφιακι αναβάκμιςθ, 
κατευκφνςεισ ςυμβατζσ με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςο και ςθμαντικζσ 
για τθν Ελλάδα. 
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Δομι τθσ  Ζκκεςθσ για το νζο χζδιο Ανάπτυξθσ 

Μακαίνοντασ από το 
παρελκόν, λαμβάνοντασ 

υπόψθ το παρόν, 
κοιτάηοντασ το μζλλον 

Κφρια χαρακτθριςτικά 
και τάςεισ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ 
(Κεφ.1) 

Παγκόςμιεσ τάςεισ 
και προκλιςεισ 

(Κεφ.2) 

Όραμα και ςτόχοι για 
τθν ελλθνικι 

ανάπτυξθ  
(Κεφ.3) 

Β. Εντοπίηοντασ τισ 
αδυναμίεσ, προωκϊντασ 

μεταρρυκμίςεισ, 
αξιοποιϊντασ εργαλεία 

Αγκυλϊςεισ και 
προτάςεισ πολιτικισ – 

Δθμόςιοσ Τομζασ 
(Κεφ.4) 

Αγκυλϊςεισ και 
προτάςεισ πολιτικισ – 

Αγορζσ  
(Κεφ.5) 

Τομεακζσ και κλαδικζσ 
προτεραιότθτεσ και 

παρεμβάςεισ  
(Κεφ.6) 

Γ. Διαςφαλίηοντασ τθν 
εφαρμογι και τθ 

ςυνζχεια  

Χρονικόσ ορίηοντασ 
και χρθματοδότθςθ 

(Κεφ.7) 

Προτεραιότθτεσ 
(Κεφ.7) 

Εφαρμογι και 
παρακολοφκθςθ 

(Κεφ.7) 
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Μακροοικονομικι ιςορροπία: 2020-2030 

2019 Status  
quo  

Θετικό 
ςενάριο 

Αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΠ (ετιςιο %, 2020-2030) 1,9 1,7 3,5 

Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ (ετιςιο %, 2020-2030) 0,2 1 

Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ (ετιςιο %, 2020-2030) 1,5 2,5 

Εξαγωγζσ ωσ % του ΑΕΠ (2030) 37,2 44,5 50,5 

ΑΕΠ κατά κεφαλιν ωσ % του μζςου όρου τθσ ΕΕ (2030) 67 68  81 

Ανεργία (%, 2030) 17 9 7 
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Θετικό ςενάριο 

• Μείωςθ τθσ ανεργίασ: 17,2%  7%. 

 

• Αφξθςθ του % ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ: 
Γυναίκεσ και θλικιακζσ ομάδεσ 20-24 και 55-64  μ.ο. ΕΕ.  

 

• Μείωςθ του πλθκυςμοφ θλικίασ εργαςίασ: Κατά 7,5%. 

Αφξθςθ του % 
απαςχόλθςθσ  

• Αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ των 
ςυντελεςτϊν παραγωγισ (TFP): 1% ετθςίωσ. 
• Εφικτόσ ςτόχοσ – επιτεφχκθκε τθν περίοδο 1995-2002. 

 

• Αφξθςθ των παραγωγικϊν επενδφςεων (δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν): 12,3% του ΑΕΠ  17,5% (μ.ο. ΕΕ). 

Αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ τθσ 

εργαςίασ 
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Δράςεισ πολιτικισ: Παραγωγι 

• Μείωςθ ςυντελεςτϊν (μετά τα πρϊτα κλιμάκια - ενδεικτικά, απάλειψθ «ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ»). 

•Ενίςχυςθ διαφάνειασ ςτισ ςυναλλαγζσ με κετικά ςτοχευμζνα κίνθτρα για χριςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. 

•Ενςωμάτωςθ ειςοδθμάτων ςε ενιαία κλίμακα φορολογίασ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι. 

1. Φορολογία: Μείωςθ του βάρουσ ςτθ μιςκωτι εργαςία 

• Μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ενδεικτικά, μζςω ςτακερϊν ειςφορϊν υγείασ) και ανϊτατου ορίου 
αςφαλιςτζου ειςοδιματοσ. 

• Ενίςχυςθ αναλογικότθτασ δθμόςιου διανεμθτικοφ πυλϊνα αςφάλιςθσ. Ανάπτυξθ δεφτερου και τρίτου 
πυλϊνα με κίνθτρα με ιδιωτικζσ αποφάςεισ. 

• Μετάβαςθ από διανεμθτικό ςε κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα επικουρικισ ςφνταξθσ, με άμεςθ εφαρμογι για 
όςουσ ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ και εκελοντικά για όςουσ άλλουσ εργαηόμενουσ το επικυμοφν. 

• Πλαίςιο εποπτείασ για αςφαλιςτικά ταμεία, ςυμπεριλαμβανομζνου και ενόσ δθμόςιου ταμείου. 

2.  Αςφαλιςτικό:  Κίνθτρα για εργαςία και αποταμίευςθ 

•Συνζχιςθ και εμβάκυνςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ. 

•Θεςμικι ενίςχυςθ των ανϊτερων διοικθτικϊν κζςεων, μζςω αφξθςθσ τθσ κθτείασ και τθσ κινθτικότθτασ. 

•Αναβάκμιςθ του ΑΣΕΠ ςε διεφκυνςθ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

•Μείωςθ του φορμαλιςμοφ ςτισ διαδικαςίεσ προςλιψεων και κακολικι εφαρμογι αξιολόγθςθσ. 

•Συνζχιςθ των διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ. 

3. Δθμόςια διοίκθςθ: Βελτίωςθ τθσ διακυβζρνθςθσ  
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Δράςεισ πολιτικισ: Παραγωγι 

• Επζκταςθ των ειδικϊν τμθμάτων ςτα δικαςτιρια για οικονομικζσ υποκζςεισ που απαιτοφν εξειδίκευςθ. 

• Διεφρυνςθ και υποςτιριξθ των μθχανιςμϊν εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

• Συςτθματικι υποβοικθςθ των δικαςτϊν μζςω τθσ πρόςλθψθσ δικαςτικϊν υπαλλιλων και τθσ ειςαγωγισ του κεςμοφ των επίκουρων. 

• Βζλτίωςθ του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, αξιολόγθςθσ και εξζλιξθσ των δικαςτϊν. 

4. Δικαιοςφνθ: Μείωςθ χρόνου εκδίκαςθσ υποκζςεων 

• Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ χρθματοπιςτωτικισ εποπτείασ ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των επενδυτϊν. 

• Βελτίωςθ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ διαφάνειασ ςτθν αγορά πίςτεωσ. 

• Στοχοκεςία για ταχφτερθ μείωςθ των προβλθματικϊν δανείων από τισ τράπεηεσ. 

• Ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι του νζου πτωχευτικοφ κϊδικα. 

• Φορολογικά κίνθτρα για ειςαγωγι επιχειριςεων ςτο Χρθματιςτιριο και για μακροχρόνια αποταμίευςθ μζςω αυτοφ. 

5. Χρθματοδότθςθ: Ανάπτυξθ τθσ κεφαλαιαγοράσ 

• Ταχεία ολοκλιρωςθ του κτθματολογίου, των δαςικϊν χαρτϊν και του κακοριςμοφ χριςεων γθσ μζςω των Τοπικϊν Χωρικϊν Σχεδίων.  

• Περιοριςμόσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ. 

• Βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ για χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομζνα. 

• Αναβάκμιςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι. 

6. Χωροταξία: Κακοριςμόσ ιδιοκτθςίασ και χριςεων γθσ 

• Μεταφορά αρμοδιοτιτων ςε τοπικό επίπεδο ςε τομείσ όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ χωροταξία. 

• Συγχϊνευςθ και απλοφςτευςθ όλων των φόρων για τθν ακίνθτθ περιουςία και μεταφορά μζρουσ τουσ ςε τοπικό επίπεδο. 

• Μεταφορά πόρων, ανάλογα με τισ αρμοδιότθτεσ, με βάςθ διαφανείσ διαδικαςίεσ και παραμζτρουσ. 

7. Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ: Μεταφορά αρμοδιοτιτων και πόρων  10 



Δράςεισ πολιτικισ: Κοινωνικι ςυνοχι 

• Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ με κακολικι 
πρόςβαςθ. 

• Αφξθςθ του μζςου μεγζκουσ ςχολικϊν μονάδων, προετοιμαςία ενόψει 
δθμογραφικϊν πιζςεων, ουςιαςτικι αυτονομία και αξιολόγθςθ, ψθφιακζσ υποδομζσ 
και περιεχόμενο. 

• Εκςυγχρονιςμόσ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, διαςφνδεςθ 
με οικονομία, διαςπορά και ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ και ευρφτερθ κοινωνία. 

8. Εκπαίδευςθ: Εκςυχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 

• Ανάπτυξθ ενιαίου ςυςτιματοσ ψθφιακοφ φακζλου αςκενοφσ για διαφάνεια και 
αποτελεςματικότθτα. 

• Ενίςχυςθ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ και πρόλθψθσ. 

• Εξορκολογιςμόσ δαπάνθσ προμθκειϊν, με αφξθςθ όγκου γενόςθμων φαρμάκων, 
πρωτόκολλα ςυνταγογράφθςθσ, και διαςφνδεςθ των επιςτροφϊν με καινοτομία και 
επενδφςεισ. 

9.  Τγεία: Αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ 
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Δράςεισ πολιτικισ: Κοινωνικι ςυνοχι 

• Αφξθςθ χρθματοδότθςθσ, ευκυγράμμιςθ κινιτρων και επιβράβευςθ των παρόχων ςε 
ςυνάρτθςθ με τα αποτελζςματα τθσ κατάρτιςθσ. 

• Αναδιάρκρωςθ του ΟΑΕΔ με ςτροφι προσ ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ. 

10. Κατάρτιςθ: Ριηικι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ   

• Αυςτθρι εφαρμογι των νόμων κατά των διακρίςεων. 

• Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ με κακολικι πρόςβαςθ από 
θλικία 6 μθνϊν. 

• Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ φροντίδασ των θλικιωμζνων. 

11. υμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ: Πλθρζςτερθ ζνταξθ των γυναικϊν  

• Βελτίωςθ τθσ δομισ και τθσ ςτόχευςθσ των επιδομάτων ϊςτε να μθ λειτουργοφν ωσ 
αντικίνθτρο για εργαςία. 

• Εξειδικευμζνα προγράμματα ενςωμάτωςθσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

• Προγράμματα κατάρτιςθσ και ενςωμάτωςθσ μεταναςτϊν. 

12. Κοινωνικι πρόνοια: Βελτίωςθ τθσ δομισ και τθσ ςτόχευςθσ επιδομάτων   
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Δράςεισ πολιτικισ: Τποδομζσ 

• Εκςυχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δθμόςιων ζργων. 

• Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν υποδομϊν με επιτάχυνςθ βαςικϊν επενδφςεων και 
διαςφνδεςθσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

13. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργων: Εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ   

• Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτθρίων. 

• Στροφι ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

• Άμβλυνςθ του κόςτουσ μετάβαςθσ κατά τθ διαδικαςία απολιγνιτοποίθςθσ. 

• Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων κυκλικισ οικονομίασ και διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

14. Πράςινθ ανάπτυξθ: Ενεργειακόσ μεταςχθματιςμόσ & κυκλικι οικονομία 

• Βελτίωςθ των ςιδθροδρομικϊν και οδικϊν προςβάςεων ςτα ςφνορα. 

• Αναβάκμιςθ των εξαγωγικϊν λιμανιϊν και τθσ διαςυνδεςιμότθτάσ τουσ με τισ λοιπζσ 
υποδομζσ μεταφορϊν. 

• Αναβάκμιςθ του κεντρικοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου. 

15. Μεταφορζσ: Δθμιουργία αποτελεςματικϊν εμπορευματικϊν διαδρόμων 
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Δράςεισ πολιτικισ: Σομείσ και κλάδοι 

• Επιταχυνόμενεσ φορολογικζσ αποςβζςεισ για επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό. 

• Μεγαλφτερθ ευελιξία αναφορικά με το χρόνο εργαςίασ. 

• Μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ. 

• Συςτθματικι καταγραφι και απάλειψθ εμποδίων ςε κλάδουσ με υψθλότερο δυναμικό για εξαγωγζσ. 

16. Μεταποίθςθ: Μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ 

• Προγράμματα ενίςχυςθσ των βαςικϊν υποδομϊν και τθσ ψθφιοποίθςθσ υπθρεςιϊν,  

• Προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, και τθσ 
διεκνοφσ εικόνασ και αναγνωριςιμότθτασ.  

• Ζμφαςθ ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

17. Σουριςμόσ: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν  

• Μεγζκυνςθ και εκςυχρονιςμόσ των εκμεταλλεφςεων. 

• Κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

• Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ τεχνολογίασ και τθσ ζρευνασ, για υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία 
προϊόντων. 

18. Αγροδιατροφι: Μεγζκυνςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
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Δράςεισ πολιτικισ: Σομείσ και κλάδοι 

• Εφαρμογι προγραμμάτων ενίςχυςθσ ΜμΕ, κυρίωσ ωσ προσ τθν πρόςβαςθ ςε 
χρθματοδότθςθ. 

• Ενιςχφςεισ για επενδφςεισ που αφοροφν ψθφιακι αναβάκμιςθ, καινοτομία ι 
εξωςτρζφεια, ι που προάγουν τθν κοινωνικι ςυνοχι ι τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 

19. ΜμΕ: Προγράμματα ενίςχυςθσ με ζμφαςθ ςε καινοτομία και 
εξωςτρζφεια 

• Ενίςχυςθ βαςικισ ζρευνασ μζςω άρςθσ αγκυλϊςεων για πανεπιςτιμια και 
ερευνθτικά κζντρα. 

• Δθμιουργία ςτακεροφ χρθματοδοτικοφ φορζα βαςικισ ζρευνασ με 
μακροπρόκεςμθ ερευνθτικι ςτρατθγικι και διαφανι κριτιρια χρθματοδότθςθσ. 

• Ενίςχυςθ καινοτομίασ με κίνθτρα για ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ςε μεταποίθςθ, 
αγροδιατροφι και αλλοφ. 

• Ανάπτυξθ μζςω ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 

20. Ζρευνα και καινοτομία: Άρςθ αγκυλϊςεων και αφξθςθ δαπανϊν 
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Κατευκφνςεισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ 
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• Μακροπρόκεςμα ςυςτθματικά, αλλά ιπια και ρεαλιςτικά πρωτογενι πλεονάςματα, με 
βακμό ευελιξίασ 

• Μεςοπρόκεςμα ιπια πτωτικι τροχιά δθμοςίου χρζουσ 

Aξιοπιςτία 

 

• Μεςοπρόκεςμα αφξθςθ τουσ με χαμθλότερο ρυκμό από το ΑΕΠ 

υνζπεια ςτο φψοσ δθμοςίων δαπανϊν και εςόδων 

 

• Δαπάνεσ: ενίςχυςθ του ΠΔΕ, ειδικά με ιςχυρι αναπτυξιακι επίδραςθ, ςε αντιδιαςτολι με 
γενικζσ λειτουργικζσ ι ςυνταξιοδοτικζσ δαπάνεσ, αλλαγι προτεραιοτιτων για τθν 
απαςχόλθςθ ςτον δθμόςιο τομζα 

•  Ζςοδα: διεφρυνςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ ζτςι ϊςτε να κατανεμθκοφν δικαιότερα τα βάρθ, 
με ςτοχευμζνα κίνθτρα για θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ, ςε αντιδιαςτολι με τθν υπζρμετρα 
επιβαρυμζνθ φορολογικά μιςκωτι εργαςία 

Δθμοςιονομικό μείγμα που ςτθρίηει το αναπτυξιακό υπόδειγμα 

 

• Βραχυπρόκεςμα, δθμιουργείται δθμοςιονομικόσ χϊροσ που είναι κρίςιμο να αξιοποιθκεί με 
υψθλό αναπτυξιακό πολλαπλαςιαςτι. 

Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν μζτρων ςτιριξθσ τθσ ανάκαμψθσ 



Προτεραιοποίθςθ: Γενικζσ αρχζσ 

Κεφάλαιο  Προϊόντα  Εργαςία 

• Παρεμβάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι πιο αποτελεςματικζσ αν ζχει προθγθκεί μείωςθ των 
εμποδίων ειςόδου ςτισ αγορζσ προϊόντων. 
• Η εφρεςθ εργαςίασ είναι ευκολότερθ ςε μια πιο δυναμικι οικονομία (χαμθλότερα εμπόδια ειςόδου). 

• Η μείωςθ εμποδίων ειςόδου ςτισ αγορζσ προϊόντων είναι πιο αποτελεςματικι αν ζχουν 
προθγθκεί βελτιϊςεισ ςτισ αγορζσ κεφαλαίου. 
• Επζκταςθ τθσ παραγωγισ και είςοδοσ νζων επιχειριςεων προχποκζτουν καλι πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ. 

•  Το άνοιγμα τθσ οικονομίασ ςε νζεσ επιχειριςεισ και επενδφςεισ είναι ςθμαντικι 
προτεραιότθτα. 

Επενδφςεισ ςε φυςικό και ανκρϊπινο κεφάλαιο 

• Βάςθ για μελλοντικι αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

• Χρθματοδότθςθ από ευρωπαϊκά προγράμματα ςυνοχισ και Ταμείο Ανάκαμψθσ. 

Μείωςθ τθσ ανεργίασ 

• Ανάπτυξθ και κοινωνικι ςυνοχι. 

• Υψθλό επίπεδο ανεργίασ οφείλεται ςε κυκλικοφσ και δομικοφσ λόγουσ. 
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Προτεραιοποίθςθ: Δράςεισ 

Παραγωγι και επενδφςεισ 

•Δραςτικι μείωςθ του φορολογικοφ 
και αςφαλιςτικοφ βάρουσ ςτθν 
εργαςία.  

•Ευνοϊκότερθ φορολογικι 
μεταχείριςθ αποςβζςεων για 
επενδφςεισ ςε μθχανολογικό 
εξοπλιςμό και καινοτομία. 

•  Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτθρίων.  

•Επενδφςεισ ςε υποδομζσ, με 
προτεραιότθτα ςε μεταφορζσ 
εμπορευμάτων και ςε μετακινιςεισ 
ςε επιβαρυμζνουσ διαδρόμουσ για 
πολίτεσ και τον τουριςμό.  

•Ενίςχυςθ εξαγωγικϊν κλάδων τθσ 
μεταποίθςθσ. 

•Διαχείριςθ απορριμμάτων και 
κυκλικι οικονομία. 

Ανκρϊπινο κεφάλαιο 

•Νζα προγράμματα και δομζσ 
κατάρτιςθσ εργαηόμενων και 
ανζργων.  

•Οργανωτικζσ παρεμβάςεισ ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ.  

•Διεφρυνςθ και αναβάκμιςθ τθσ 
προςχολικισ αγωγισ.  

•Διευκόλυνςθ τθσ πλθρζςτερθσ 
ζνταξθσ των γυναικϊν ςτθν αγορά 
εργαςίασ.  

•Προςαρμογι του κεςμικοφ 
πλαιςίου για ενίςχυςθ ζρευνασ 
αιχμισ ςε πανεπιςτιμια και 
ερευνθτικά κζντρα που κα 
υποςτθρίηουν ςυςτάδεσ (clusters) 
ςτθν παραγωγι. 

Δθμόςιοσ τομζασ και 
διοίκθςθ 

•Επιτάχυνςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ 
υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα.  

•Ενίςχυςθ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 
υγείασ και νοςοκομειακϊν 
μονάδων, με ιςχυρό ρόλο ςε 
ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ.  

•Επζκταςθ ειδικϊν τμθμάτων ςτα 
δικαςτιρια για οικονομικζσ 
υποκζςεισ. 

•Διεφρυνςθ των μθχανιςμϊν 
εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.  

•Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ 
χρθματοπιςτωτικισ εποπτείασ ςτον 
τομζα τθσ προςταςίασ των 
επενδυτϊν. 
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2020-2030: Δφο υπο-περίοδοι 

Πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ 

• Σθμαντικι αναπτυξιακι 
δυναμικι από: 

• Ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ 
δθμόςιουσ πόρουσ. 
• Επενδφςεισ ςε υποδομζσ. 

• Μεταρρυκμίςεισ για τθν 
αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ και τθσ 
ςυμμετοχισ ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

• Μόχλευςθ ιδιωτικϊν πόρων 
(π.χ. ΣΔΙΤ, Αναπτυξιακι 
Τράπεηα). 

• Μείωςθ ανεργίασ και 
επενδυτικοφ κενοφ. 

Δεφτερο μιςό τθσ δεκαετίασ 

• Αναπτυξιακι δυναμικι 
κυρίωσ από ιδιωτικοφσ 
πόρουσ. 
• Λιγότεροι Ευρωπαϊκοί πόροι, 

και αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 
αναχρθματοδότθςθσ του 
δθμόςιου χρζουσ. 

• Προςζλκυςθ επενδφςεων και 
ανκρϊπινου κεφαλαίου 

• Κρίςιμθσ ςθμαςίασ να ζχουν 
υλοποιθκεί οι δράςεισ 
ενδυνάμωςθσ τθσ οικονομίασ  
κατά το πρϊτο μιςό τθσ 
δεκαετίασ. 19 


