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ΓΝΩΜΗ

Του Χρήστου Σταϊκούρα

Ο oôikôs xàpms για
την υψηλή βιώσιμη
και κοινωνικά
δίκαιη ανάπτνίη

Στα
μέσα περίπου της θητείας

της και παρά τις πολλαπλές
παράλληλες εξωγενείς δοκιμασίες

της υγειονομικής κρίσης

της κλιματικής αλλαγής
των εθνικών προκλήσεων και

των μεταναστευτικών πιέσεων η κυβέρνηση

της Νέας Δημοκρατίας έχει να
επιδείξει σημαντικό έργο στο πεδίο της
οικονομίας Εργο-εφαλτήριο για την εν
εξελίξει δυναμική ανάκαμψη και παρακαταθήκη

για το μέλλον της χώρας μας
η οποία αλλάζει βαδίζει μπροστά και
κοιτάζει ψηλά

Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια
συνεκτική δυναμική και διορατική πολιτική

με σταθερό γνώμονα τον συνδυασμό
οικονομικής αποτελεσματικότητας και
κοινωνικής ανταποδοτικότητας ανταποκριθήκαμε

με πρωτοφανή ταχύτητα και
αναγνωρισμένη εντός και εκτός συνόρων

αποτελεσματικότητα σε όλες τις έκτακτες
ανάγκες και τις μεγάλες προκλήσεις που
ανέκυψαν στο διάστημα αυτό

Στηρίξαμε όσο ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη

ιστορία της Ελλάδας νοικοκυριά
και επιχειρήσεις με μέτρα άνω των 42
δισ ευρώ τη διετία 2020-2021 Στήριξη η
οποία συνεχίζεται και σήμερα που η κοινωνία

και η οικονομία μας επιστρέφουν
σταδιακά στην κανονικότητα Παράλληλα

με το βλέμμα στο αύριο και απόλυτη
συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις

υλοποιούμε ένα γενναίο πρόγραμμα
μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
αποκρατικοποιήσεων και προσέλκυσης
νέων επενδύσεων

Τα αποτελέσματα της σκληρής και συστηματικής

δουλειάς μας η οποία συνεχίζεται

αγόγγυστα και με αμείωτη ένταση
ώστε ο βηματισμός στο αύριο να είναι
αλματώδης αποτυπώνονται ήδη σε
αλυσίδα οικονομικών δεικτών και θετικών
εξελίξεων που πιστοποιούν την πρόοδο
της χώρας μας και προοιωνίζονται ένα
μέλλον ισχυρών προοπτικών

• Η χώρα σημειώνει υψηλούς ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης• Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται• Οι εξαγωγές ενισχύονται• Η ανεργία συρρικνώνεται• Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει
σταθερά ανοδική πορεία• Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκκινεί
οικονομική δραστηριότητα• Η μεταποίηση ενισχύεται• Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται• Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται συνεχώς

• Οι καταθέσεις αυξάνονται• Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται

• Το κόστος δανεισμού κινείται σε ιστορικά

χαμηλά επίπεδα• Η χώρα αναβαθμίζεται

• Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
βελτιώνεται

Απόρροια όλων αυτών είναι το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών κυρίως της μεσαίας

τάξης να έχει ενισχυθεί σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ κατά 5,1 το Ιο τρίμηνο
του έτους ενώ η εκτίμηση για την εφετινή
ανάπτυξη διαμορφώνεται πλέον στο 5,9
καλύπτοντας πάνω από τα 2/3 της απώλειας

του 2020
Η Ελλάδα ανακάμπτει λοιπόν δυναμικά

και θέτει στέρεες βάσεις για την περαιτέρω
ισχυροποίηση της και το αναπτυξιακό άλμα
που έχει ανάγκη στη μετά κορωνοϊό εποχή

Προχωρούμε στην επόμενη ημέρα με
αυτοπεποίθηση αλλά και με προσεκτικά
βήματα στη χάραξη και υλοποίηση της δημοσιονομικής

πολιτικής Αξιοποιούμε τον
δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από
τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και την
αύξηση του πλούτου καρπό των ορθών
πολιτικών μας κατανέμοντάς τον δίκαια
στην κοινωνία Οπως πράξαμε με τις πρόσθετες

αναπτυξιακές παρεμβάσεις ύψους
3,5 δισ ευρώ για τη διετία 2021-2022 τις
οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη
Διεθνή Εκθεση θεσσαλονίκης

Παράλληλα οικοδομώντας πάνω στα
μέχρι σήμερα κεκτημένα θέτουμε συγκεκριμένους

φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους

για το επόμενο διάστημα όπως είναι η
επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών
οικονομικής μεγέθυνσης από εφέτος με παράλληλη

βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ η
έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας

εντός του 2022 η περαιτέρω μείωση
των κόκκινων δανείων κάτω από το 10
εντός του προσεχούς έτους η επίτευξη δημοσιονομικής

ισορροπίας και ικανοποιητικών
πρωτογενών πλεονασμάτων με σημαντική
δημοσιονομική βελτίωση από το 2022 και
ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το
2023 καθώς και η απόκτηση επενδυτικής
βαθμίδας μέσα στο 2023

Μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι κα¬

τακτάμε συστηματικά τους στόχους μας Το
ίδιο θα πράξουμε και τώρα Αλλωστε ως
κυβέρνηση διαθέτουμε πολιτική βούληση
και σχέδιο Σχέδιο ολιστικό και συνεκτικό
το οποίο υλοποιούμε βάσει καθορισμένων
προτεραιοτήτων οι οποίες συνοψίζονται
στις κάτωθι

Ιον Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας

σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας
με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων Στο πλαίσιο αυτό το δεύτερο
εξάμηνο του 202 1 παράλληλα με την πλήρη
επανεκκίνηση της οικονομίας συνεχίζουμε
να ενισχύουμε την κοινωνία με μέτρα ύψους
4 δισ ευρώ ενώ αξιοποιώντας τις καλές
επιδόσεις της οικονομίας προχωρούμε σε
νέες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισ ευρώ

2ον Συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής

δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση

περαιτέρω μείωσης φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών Ηδη μέχρι σήμερα
έχουμε προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις
φόρων φυσικών και νομικών προσώπων
με αποτέλεσμα όλη σχεδόν η κοινωνία να
πληρώνει σήμερα λιγότερους φόρους Ενώ
στη ΔΕΘ ανακοινώσαμε νέες παρεμβάσεις
στην κατεύθυνση της μείωσης φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών ύψους 2,1 δισ
ευρώ το 2022

3ον Συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης

και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής
με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών
αποθεμάτων τα οποία σήμερα υπερβαίνουν
τα 40 δισ ευρώ

4σν Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική

οικονομία με πολιτικές όπως είναι η
επέκταση του προγράμματος Ηρακλής η
υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για φυσικά

και νομικά πρόσωπα και η αξιοποίηση
του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους
12,7 δισ ευρώ

5ον Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

6ον Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων

ευρωπαϊκών κονδυλίων με αιχμή
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και το νέο ΕΣΠΑ συνολικού ύψους περίπου
78 δισ ευρώ μέχρι το 2027 Ηδη τα πρώτα
κονδύλια έχουν εισρεύσει στη χώρα και τα
πρώτα έργα υλοποιούνται

7ον Ενεργός συμμετοχή της χώρας όπως
γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια στις πρωτοβουλίες

για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική
αρχιτεκτονική

Συνεπώς στους 26 μήνες διακυβέρνησης
η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πολλά και
διαμόρφωσε τις συνθήκες για ακόμα περισσότερα

Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση
και προσήλωση το έργο μας υπηρετώντας
με σοβαρότητα υπευθυνότητα και μετριοπάθεια

τους προαναφερθέντες στόχους
οικονομικής πολιτικής ώστε να θέσουμε
την Ελλάδα σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης
ανάπτυξης με τη δημιουργία πολλών καλά
αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους
και κυρίως για τη νέα γενιά

Ο κ Χρήστος Σταϊκούρας είναι υπουργός
Οικονομικών

Τα αποτελέσματα της σκληρής και συστηματικής δουλειάς αποτυπώνονται ήδη
σε αλυσίδα οικονομικών δεικτών και θετικών εξελίξεων που πιστοποιούν
την πρόοδο της χώρας μας και προοιωνίζονται ένα μέλλον ισχυρών προοπτικών
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