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ΘΔΜΑ:  «χέδιο Ανάπτυξης για τη διετία 2023 – 2024» 

 

Πξνηάζεηο γηα έλα «Σρέδην Αλάπηπμεο γηα ηε δηεηία 2023-2024» θαηαξηίδεη ην γεξκαληθό 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ ε/θ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ζε 

γλώζε ηεο νπνίαο πεξηήιζε ζρεηηθό εζσηεξηθό έγγξαθν ηνπ σο άλσ Υπνπξγείνπ. Ο Υπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ, C. Lindner (FDP / Φηιειεύζεξνη), επηδηώθεη από θαηξό λα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ 

ζηε ράξαμε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπρλά δηαθνξνπνηνύκελνο από ηνπο 

θπβεξλεηηθνύο ηνπ εηαίξνπο, θαη ην ελ ιόγσ Σρέδην θηλείηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 

Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην σο άλσ εζσηεξηθό έγγξαθν, «ύζηεξα από κηα δεθαεηία 

δηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο θαη απμεκέλεο δήηεζεο, πξέπεη λα πξνσζήζνπκε κηα ξπζκηζηηθή αιιαγή 

ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο». Σύκθσλα κε ηνλ θ. Lindner, ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ην ρακειό 

ελεξγεηαθό θόζηνο θαη ην πςειά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό ηεο ρώξαο αληηζηάζκηδαλ 

ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα όπσο νη πςεινί θόξνη θαη εηζθνξέο, ε πεξίπινθε γξαθεηνθξαηία θαη ν 

αξγόο ξπζκόο εθζπγρξνληζκνύ ηεο ρώξαο. Ωζηόζν, πιένλ «ηα πςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνύ, ην 

έιιεηκκα εθζπγρξνληζκνύ, ε κείσζε ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αβεβαηόηεηα ζηνλ 

ελεξγεηαθό εθνδηαζκό απμάλνπλ ην θόζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα καο». 

Σπλεπώο, ζηόρνο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είλαη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια εθείλα κέηξα, 

πνπ ζα θαηαζηήζνπλ θαη πάιη ηε Γεξκαλία έλαλ παγθνζκίσο ειθπζηηθό επηρεηξεκαηηθό 

πξννξηζκό. 

Σε ό,ηη αθνξά ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αλαθέξεηαη 

ζηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο κέηξσλ όπσο νη ιεγόκελεο «ππεξ-απνζβέζεηο» 

(Superabschreibungen) ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ γηα επελδύζεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ 

πξάζηλε ελέξγεηα, ε απνθπγή πεξαηηέξσ επηβαξύλζεσλ γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, ε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην 

ησλ εηαηξεηώλ, αιιά θαη ε εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ κείσζεο ησλ ζπληειεζηώλ θνξνινγίαο 

θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ή – ελαιιαθηηθά – θαηάξγεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο. 

Αλ θαη νη «ππεξ-απνζβέζεηο» έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηώλ 

θνκκάησλ ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλαζπηζκνύ θαη έρνπλ εμαγγειζεί θαηά ην παξειζόλ από ηνλ θ. 

Lindner, νη ινηπέο πξνηάζεηο γηα κεγαιύηεξε ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο εθηηκάηαη όηη πηζαλώο 

λα ζπλαληήζνπλ αληίζηαζε από SPD/Σνζηαιδεκνθξάηεο θαη Πξάζηλνπο. Ο θ. Lindner 

πξναλαγγέιιεη, επίζεο, ηελ θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ εληόο ηνπ 2023 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηώλ. Με μεθάζαξν 

ηξόπν δηαηππώλεηαη ζην ελ ιόγσ εζσηεξηθό έγγξαθν ε απόθαζε ηνπ θ. Lindner γηα επαλαθνξά 

ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ «θξέλνπ ρξένπο», ην νπνίν είρε αλαζηαιεί γηα κηα 3εηία 

ιόγσ ηεο παλδεκίαο: «Τα πγηή δεκόζηα νηθνλνκηθά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 



δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζθέξνπλ δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα ειηγκώλ ζην κέιινλ. Γηα 

απηό ηνλ ιόγν, ην θξέλν ρξένπο παξακέλεη ζε ηζρύ.»  

Τν έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αζθεί, επίζεο, έκκεζε θξηηηθή ζηελ εμαγγειζείζα 

πξόζεζε ηεο Υπνπξγνύ Οηθνγελεηαθώλ Υπνζέζεσλ, L. Paus (Πξάζηλνη), λα νκαδνπνηήζεη ηα 

δηάθνξα νηθνγελεηαθά επηδόκαηα ζε έλα λέν «βαζηθό επίδνκα ηέθλσλ» 

(Kindergrundsicherung) κε ηηο πξώηεο πιεξσκέο λα ιακβάλνπλ ρώξα ην 2025. Όπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, «νη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνύλ κε ηέηνην 

ηξόπν, ώζηε λα εληζρύνληαη ηα θίλεηξα γηα εξγαζία. Καηά ην ζρεδηαζκό ηνπ βαζηθνύ επηδόκαηνο 

ηέθλσλ ππάξρνπλ θαιέο πξνζέζεηο, αιιά ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα κεησζνύλ ηα θίλεηξα γηα 

εξγαζία ησλ ρακειά εηδηθεπκέλσλ».  

Σε ό,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα ελέξγεηαο, ζην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

επαλαιακβάλνληαη νη πάγηεο ζέζεηο ηνπ θ. Lindner γηα ηελ αλάγθε παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξηώλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ (Isar 2, Neckarwestheim 2 θαη Emsland) θαη κεηά ηηο 15 Απξηιίνπ 

2023, θαζώο θαη γηα ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο εμνξύμεσλ κε αμηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ ηεο 

πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο (fracking). Πξόθεηηαη γηα δύν δεηήκαηα, πνπ ην πξνεγνύκελν 

δηάζηεκα πξνθάιεζαλ έληνλεο ηξηβέο ηνπ θ. Lindner κε ηνπο Πξαζίλνπο θαη, πξνζσπηθά, κε ην 

εγεηηθό ζηέιερνο ηνπ θόκκαηνο, Αληηθαγθειάξην θαη Υπνπξγό Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, R. Habeck. Τέινο, ν θ. Lindner επαλαιακβάλεη ηελ πξόηαζε γηα κηα λέα πξνζπάζεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζύλαςεο ζπκθσλίαο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ κε ηηο ΗΠΑ, δήηεκα πνπ ην 

FDP έθεξε πξόζθαηα ζηελ επηθάλεηα κε ηδηαίηεξε επηκνλή, εμαζθαιίδνληαο ηειηθά ηε 

ζπλαίλεζε ησλ θπβεξλεηηθώλ ηνπ εηαίξσλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, από θύθινο ηνπ γεξκαληθνύ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ επηζεκαίλεηαη όηη 

ην επίκαρν έγγξαθν απνηειεί βάζε εζσηεξηθήο ζπδήηεζεο θαη ν θ. Lindner είλαη απηόο πνπ ζα 

απνθαζίζεη πνηα κέηξα ζα ππνβάιεη ηειηθά ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε. 

 


