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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 
Συμφωνία Κυβερνητικού Συνασπισμού επί επιπρόσθετου αναπτυξιακού προγράμματος ύψους €130 
δις για την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας 
 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στη γερμανική οικονομία, τα μέλη του 
Κυβερνητικού Συνασπισμού συμφώνησαν, κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων, στην υλοποίηση ενός 
αναπτυξιακού, οικονομικού προγράμματος δημοσιονομικού κόστους/επιτπτώσεων ύψους €130 δις. Η 
σχετική δέσμη μέτρων στοχεύει, αφενός να δώσει ώθηση στην εγχώρια οικονομία και αφετέρου να 
διατηρήσει τα πρωτεία για τη Γερμανία ως παγκόσμια εξαγωγική δύναμη, εν μέσω της επιδεινούμενης 
παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης. Τα κυριότερα μέτρα του εν θέματι προγράμματος συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 

Α) Μέτρα ανάκαμψης της οικονομίας και διαχείρισης της παρούσας κρίσης 

Ενίσχυση της οικονομίας και «απελευθέρωση» της οικονομικής δύναμης της Γερμανίας 

1) ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης: μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 19% σε 16% (γενικός 
συντελεστής) και από 7% σε 5% (είδη πρώτης ανάγκης), κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020 (αποτίμηση: €20 δις). 

2) πρόγραμμα «Κοινωνική Εγγύηση 2021» για τη στήριξη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης: 
σταθεροποίηση (πλαφόν) των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (το πολύ στο 40%) και κάλυψη των 
επιπλέον οικονομικών απαιτήσεων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, τουλάχιστον έως το 2021 
(αποτίμηση: €5,3 δις για το 2020). 

3) ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: περαιτέρω επιδότηση από ομοσπονδιακά κονδύλια για την 
αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (EEG Umlage), ώστε αυτή να διαμορφωθεί 
σε 6,5ct/kwh για το 2021 και 6,0ct/kwh για το 2022 (αποτίμηση: €11 δις). 

4) φορολογικά μέτρα (για τα έτη 2020 και 2021) για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων: 
μετάθεση προθεσμίας καταβολής του φόρου επί εισαγωγών από τρίτες χώρες για τις 26 του επόμενου 
μήνα (€5 δις), νέα πρόβλεψη για τη δυνατότητα μεταφοράς ζημιών στην προηγούμενη χρήση (€2 δις), 
ελκυστικότερη φορολογική αντιμετώπιση της φθίνουσας απόσβεσης, λόγω φθοράς για κινητά 
περιουσιακά στοιχεία (€6 δις), εκσυγχρονισμός φορολογίας νομικών προσώπων (€0,3 δις). 

5) βελτιωμένο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στις εταιρείες, στις οποίες 
εργάζονται. Το μέτρο στοχεύει κυρίως τις νεοφυείς επιχειρήσεις (αποτίμηση: €0,1 δις). 

6) επιτάχυνση των διαδικασιών διακανονισμού χρεών στην περίπτωση πτώχευσης, µέσω τροποποίησης 
του σχετικού νόμου. 

7) άμεση εκκίνηση των διαδικασιών ανάθεσης/εκτέλεσης για τις δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις, 
ιδίως στους τομείς της ψηφιοποίησης της διοίκησης, της ασφαλείας και των εξοπλισμών, ει δυνατόν και 
εντός τρέχοντος έτους (αποτίμηση: €10 δις). 

8) απλούστευση, με προσωρινή ισχύ, της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως π.χ. με 
τη συντόμευση των προθεσμιών για τις διαδικασίες ΕΕ ή/και προσαρμογή των όρων για απευθείας 
αναθέσεις μέσω διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει σχετικός διάλογος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, 
την απλούστευση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων και τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου περί 
ανταγωνισμού. 
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Άμβλυνση οικονομικών  και κοινωνικών δυσχερειών 

9) παρουσίαση, εντός Σεπτεμβρίου τ.έ., ενός αξιόπιστου κανονισμού για την αναπλήρωση των αποδοχών 
των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης (Kurzarbeit), με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021. 

10) πρόγραμμα «βοήθεια-γέφυρα» για τις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού και γαστρονομίας, κατά 
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επιλέξιμες θα είναι οι εταιρείες, των οποίων οι πωλήσεις 
μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% τον Απρίλιο και Μάιο 2020, έναντι προηγουμένου έτους και οι οποίες 
συνεχίζουν να μειώνονται κατά τουλάχιστον 50% τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο 2020. Ειδικότερα, θα 
επιστραφεί έως και το 50% του σταθερού λειτουργικού κόστους, εφόσον οι πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 
τουλάχιστον 50% έναντι προηγουμένου έτους, ενώ σε πτώση πωλήσεων άνω του 70%, δύναται να 
επιστραφεί έως και το 80%. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε €150.000 για τους τρεις μήνες. 
Για εταιρείες με έως 5 εργαζομένους, το μέγιστο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε €9.000 και σε €15.000 
αντίστοιχα για εταιρείες έως και 10 υπαλλήλους, ενώ σε εξαιρετικές, αιτιολογημένες περιπτώσεις τα 
ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξηθούν. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγουν στις 31 
Αυγούστου 2020 και οι προθεσμίες πληρωμής στις 30 Νοεμβρίου 2020 (αποτίμηση: €25 δις). 

11) παροχή δανείων μέσω της Κρατικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης (KfW) για την υποστήριξη των μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων (κοινωνικές επιχειρήσεις, ξενώνες για νέους, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
νεολαίας κ.α.) των Κρατιδίων (αποτίμηση: €0,9 δις). 

12) κατάρτιση προγράμματος για άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στον πολιτιστικό τομέα, 
ιδίως για τη διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής (αποτίμηση: €1 δις). 

13) παροχή επιπλέον οικονομικής βοήθειας για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ψηφιοποίησης και της υποστήριξης επενδύσεων σε σύγχρονα 
μηχανήματα και εξοπλισμό της βιομηχανίας ξυλείας (αποτίμηση: €0,7 δις). 
 

Στήριξη Κρατιδίων και ΟΤΑ 

14) παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης στις Κοινότητες οι οποίες καταγράφουν σημαντική μείωση 
των φορολογικών τους εσόδων (€9,9 δις). 

15) χρηματοοικονομική στήριξη των κοινοτήτων κατά τη εκτέλεση έργων/δράσεων στο πλαίσιο του 
εθνικού προγράμματος για την πρωτοβουλία προστασίας του περιβάλλοντος (€0,1 δις). 

16) οικονομική ενίσχυση Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών, κατόπιν τροποποίησης σχετικής 
νομοθεσίας και ενημέρωσης της Επιτροπής ΕΕ (€2,5 δις). 

17) ενίσχυση επενδυτικών έργων για αθλητικές εγκαταστάσεις για τα έτη 2020 και 2021 (€0,15 δις). 

18) χρηματοοικονομική στήριξη για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (€0,34 δις). 
 

Στήριξη της οικογένειας και των νέων 

19) παροχή έκτακτου, εφάπαξ επιδόματος ύψους €300 ανά παιδί για όλες τις οικογένειες-δικαιούχους στη 
Γερμανία (αποτίμηση: €4,3 δις). 

20) ενίσχυση του προϋπολογισμού για έργα ανακαίνισης νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ. 
(αποτίμηση: €1,0 δις). 

21) επιτάχυνση επενδυτικών έργων για επέκταση των εγκαταστάσεων ολοήμερων σχολείων, καθώς και 
για προγράμματα ψηφιοποίησης (υποδομές, προμήθεια εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού) 
(αποτίμηση: €2,0 δις). 

22) υπερδιπλασιασμός επιδόματος τέκνων για μονογονεϊκές οικογένειες από €1.908 στα €4.000, για τα 
έτη 2020 και 2021 (αποτίμηση: €0,75 δις). 

23) ενίσχυση των ΜμΕ οι οποίες παρέχουν θέσεις εκπαίδευσης/μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε νέους 
εργαζόμενους (αποτίμηση: €0,5 δις). 

24) ενίσχυση του ομοσπονδιακού προγράμματος για την υποστήριξη των οικονομιών της περιφέρειας 
(αποτίμηση: €0,5 δις). 
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Β) Μακροπρόθεσμα μέτρα «Πακέτο για το Μέλλον» 

Για τη μακροπρόθεσμη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της γ/οικονομίας, θεσπίζεται το «Πακέτο για το 
Μέλλον», ένα πρόγραμμα στρατηγικής σημασίας για τη Γερμανία ύψους €50 δις, με στόχευση σε 
καινοτόμες πολιτικές στους τομείς της προστασίας του κλίματος και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. 
Το «Πακέτο για το Μέλλον» προβλέπει ειδικότερα: 

25) μέτρα για τη στήριξη της Έρευνας&Ανάπτυξης, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, οικονομική 
ενίσχυση ερευνητικών φορέων εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας και στοχευμένη έρευνα, π.χ. στην 
ψηφιοποίηση συστημάτων ενέργειας (αποτίμηση: €2,3 δις). 

26) θέσπιση προγράμματος (επιδοτήσεις, φορολογικά και διοικητικά κίνητρα) στο πεδίο των 
μεταφορών/βιώσιμης κινητικότητας: 

-περαιτέρω ελάφρυνση φορολογίας αυτοκινήτων με χαμηλές εκπομπές CO2 

-επιδότηση για την αγορά ηλεκτροκινούμενων οχημάτων (€6.000 για αγορά ηλεκτρ. αυτοκινήτου 
καθαρής αξίας έως €40.000) 

-στήριξη των Οργανισμών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την αντικατάσταση του στόλου των 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτροκινούμενα 

-επέκταση του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
ηλεκτρικού σιδηροδρομικού δικτύου 

-κατάθεση πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη θέσπιση επιδοτούμενου προγράμματος 
αντικατάστασης βαρέων οχημάτων με νέα οχήματα EURO VI, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

-λήψη μέτρων για φιλικότερες προς το περιβάλλον αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. 

27) η γ/Κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντομα την «εθνική στρατηγική για το υδρογόνο». Στόχος είναι 
αφενός να καταστεί η Γερμανία παγκόσμιος εξαγωγέας/προμηθευτής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
τεχνολογίας υδρογόνου και αφετέρου να αναπτυχθούν μονάδες παραγωγής υδρογόνου στη Γερμανία 
(συνολικής παραγωγικής ικανότητας έως 5 GW έως το 2030, 5 GW επιπλέον έως το 2035 και 5 GW 
ακόμη έως το 2040). Η Γερμανία σκοπεύει να δημιουργήσει εταιρικές εμπορικές σχέσεις με χώρες, οι 
οποίες θα παράγουν υδρογόνο με γερμανική τεχνολογία/τεχνογνωσία και θα το εξάγουν στη Γερμανία, 
για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Τέλος θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο της ΕΕ, η καθιέρωση ενιαίων 
κανονισμών για τη μεταφορά/αποθήκευση του υδρογόνου 

28) προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τίθεται στόχος 
αύξησης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας από 15 σε 20 GW έως το 2030 

29) ενίσχυση χρηματοδοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων, από 
€1,5 σε €2,5 δις. 

30) υλοποίηση ευρέως προγράμματος στον τομέα της πληροφορικής/ψηφιοποίησης, με έργα όπως: 
ψηφιοποίηση δημόσιας διοίκησης, προώθηση ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών με τις κρατικές δομές, 
έργα υποδομών δικτύων επικοινωνιών/πληροφορικής, προώθηση τεχνολογίας κβαντικών υπολογιστικών 
συστημάτων, τεχνητής νοημοσύνης, επέκταση δικτύων οπτικών ινών και 5G και καινοτόμων έργων (π.χ. 
Smart Cities στους ΟΤΑ). 

31) ανάπτυξη και αναμόρφωση του δημόσιου συστήματος υγείας και προώθηση/ανάπτυξη παραγωγικών 
εγκαταστάσεων σημαντικών φαρμάκων και υγειονομικού υλικού στη Γερμανία.  

 

 
 

 


