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Οι καρποί της οικονομικής πολιτικής για την τόνωση του διαθέσιμου
εισοδήματος των ποϋιτών και τη μείωση των ανισοτήτων

Η κυβέρνηση από την πρώτη ήμερα
διακυβέρνησηε ms xiopas έθεσε μεταξύ

άλλων Gjs ßaoiKous oroxous ms οι
κονομική5 ms στρατηγικά την τόνωση
του διαθέσιμου εισοδήματοΒ των πολιτών
τη βελτίωση ms οικονομικι κατάσταση5
ms μεσαία5 τάξη5 τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόληση5 και την ενίσχυση
ms KOivcüviKns ouvoxns

ripos αυτήν την κατεύθυνση το
υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και
υλοποιεί όλο το προηγούμενο διάστημα
ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο
με σκοπό τη δημιουργία περισσότερου
πλούτου και τη δικαιότερη διανομή αυτού

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια ms παν
δημία5 υλοποίησε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων

στήριξηε νοικοκυριών και επιχειρήσεων
τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν

σημαντικά τον οικονομικό αντίκτυπο
ms πανδημία

Η συνεπή5 εφαρμογή ms πολιτικήβ
aums έχει ήδη αποφέρει σημαντικούε
Kapnoùs ônoos είναι μεταξύ άλλων οι
εξήε

1 Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

κυρίου ms μεσαία5 τάξη5 έχει ενισχυθεί

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κατά
5,1 το α τρίμηνο του 2021

2 Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων

έχει ενισχυθεί gûs αποτέλεσμα
ms μείωση5 των ασφαλιστικών εισφορών
ms αναστολή5 ms εισφορά5 αλληλεγ
Yùns ms μείωσηΒ ms φορολογία5 εισο

δήματθ5 ms μείωση5 του ΕΝΦΙΑ και ms
αύξηση5 του κατώτατου μισθού Το συνολικό

ετήσιο όφελθ5 για ôoous αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό κυμαίνεται από
305 écos 533 ευρώ

3 Η απασχόληση σημειώνει

αύξηση κατά 2.8 το
δεύτερο τρίμηνο του émus
σε σχέση με το πρώτο Τη
δεύτερη μεγαλύτερη στην
Ευρωζώνη Πλέον ο αριθ
μό5 των ανέργων είναι ο
χαμηλότερο5 από τον
Οκτώβριο του 2010 ενώ ο
αριθμό5 των απασχολούμενων

είναι ο υψηλότερο5
από τον Αύγουστο του
2011

4 Η εκτίμηση για τη φετινή

ανάπτυξη διαμορφώνεται
πλέον στο 5,9 Πρόκειται

για ισχυρή ανάκαμψη

που καλύπτει πάνω
από τα 2/3 ms απώλε
του 2020 Και είναι μια πρόβλεψη

απολύτωε ρεαλιστική

îogûs μάλιστα αποδειχθεί

και πάλι συντηρητική με βάση
tous npôôpopous δείκτε5 ms οικονομία
Σε αυτό συμφωνούν και οι Θετικότερε5
προβλέψει διεθνών και εγχώριων φορέων

5 Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο

φτώχειαΞ ή κοινωνικού αποκλει¬

σμού κινήθηκε πτωτικά το 2020 ενώ το
αντίθετο συνέβη με το μέσο ατομικό εισόδημα

Αυτό αυξήθηκε κατά 7 σε σχέση με
το 2019 και ανήλθε στα 10.041 ευρώ

Συνολικά με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία για την
περίοδο διακυβέρνηση5
ms Néas ΔημοκρατίαΞ οι
δείκτε5 ανισοτήτων δείχνουν

• ενίσχυση ms μεσαίαε
τάξη5 έναντι των πλουσιότερων

στρωμάτων• μείωση του κινδύνου
φτώχεια5 και του κοινωνικού

αποκλεισμού στο σύνολο

του πληθυσμού• σταθερότητα ms Oéons
των φτωχότερων στρωμάτων

έναντι των πλουσιότερων

στρωμάτων
Σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο

σημείο ασφαλώ5
και θα θέλαμε να δούμε
μείωση και όχι απλά σταθερότητα

ms ôiaepopâs μεταξύ

των φτωχότερων και των πλουσιότερων

στρωμάτων
Evtoûtois με δεδομένο ότι τα τελευταία

δύο χρόνια η πανδημία μείωσε τα εισοδήματα

αγοράΞ σε κλάδου5 π.χ τουρι
σμόΞ εστίαση και λιανεμπόριο όπου παρατηρείται

συγκέντρωση απασχόλησπ5

των πιο ευάλωτων εισοδηματικών στρωμάτων

π.χ εργαζόμενοι μερικήε απασχό
ληση5 YuvaÎK8s νέοι το ότι τα μέτρα
υποστήριξη5 εισοδήμσκΒ που εφάρμοσε
η κυβέρνηση όχι μόνο συγκράτησαν σε
απόλυτα μεγέθη Tis απώλειεε αγοραστι
Kns ôuvapns αλλά και απέτρεψαν τη διεύρυνση

των ανισοτήτων αποτελεί υπό
Tis τρέχουσε5 ouv00K8s επιτυχία ms οι
κονομική5 noÂiiiKhs που αναγνωρίζεται
διεθνώε

Η δυναμική ανάπτυξη ms οικονομία3
το 2021 και η σημαντική αύξηση ms απα
σχόληση5 μα5 επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι

ότι cpéros θα καταγραφεί μείωση
και αυτού του δείκτη avioômras

Γιατί οι ανισότητεε δεν μειώνονται με
αναδιανομή μέσω υπερφορολόγηση5 ms
μεσαίαε τάξηβ αυτή η στρατηγική καταλήγει

σε συνολική φτωχοποίηση όλων
των στρωμάτων

Oncos αποτυπώνει πλήθοε ερευνών
αλλά και καταδεικνύει η διεθνή5 εμπειρία
ο καλύτεροΒ Tpônos να μειωθούν οι ανι
σότητε5 αλλά και η απόλυτη φτώχεια είναι
η αύξηση ms απασχόλησπ5 που φέρνουν
οι επενδύσει σε φυσικό και ανθρώπινο
κεφάλαιο και οι μεταρρυθμίσει στην
πραγματική οικονομία

Αυτή την πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση
και είναι πολιτική που ήδη παράγει

αποτελέσματα npos όφελο5 όλων των
Ελλήνων

Του
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Υπουργού Οικονομικών
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