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Σέ λίγες ημέρες πέφτει ή αύλαία
του 2021

Ενα ετος μέ ποικίλα προβλήματα
καί κρίσεις υγειονομική κλιματική
ενεργειακή πλανητικής διάστασης
γεωπολιτικές έντάσεις αβεβαιότητες
καί ρευστότητα

Ή έλληνική οικονομία παρά τίς
μεγάλες έξωγενεΐς δυσκολίες διακρίθηκε

γιά τήν άνθεκτικότητα πού έπέ

δειξε μέσα στή δίνη των δοκιμασιών
αύτών καί γιά τή δυναμική πού άνέ
πτυξε Κέρδισε άναγνώριση καί επαίνους

άπό έταίρους θεσμούς οίκους
αξιολόγησης χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς καί επενδυτές καταγράφοντας

τή χρονιά πού φεύγει
Ισχυρή άνάκαμψη τύπου V πού

καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος των
άπωλειών τίς όποιες προκάλεσε ή πανδημία

κατά τό 2020
Σημαντική αύξηση των επενδύσεων

καί των εξαγωγών πού προσδίδουν

βιωσιμότητα στήν οικονομική
μεγέθυνση

Περαιτέρω μείωση της ανεργίας
Επιστροφή τοΰ οικονομικού

κλίματος στά πρό-πανδημίας επίπεδα
s Αύξηση των καταθέσεως καί των
ήλεκτρονικών συναλλαγών

Μείωση τών μή εξυπηρετούμενων
δανείων
1 Σταθερά άρνητικό κόστος δανεισμού

στίς άγορές χρήματος
Χαμηλό κόστος δανεισμού στίς

άγορές κεφαλαίου
Βελτίωση της άνταγωνιστικότητας

της οικονομίας
Αναβάθμιση της χώρας άπό τρεις

ο'ίκους άξιολόγησης

Ανοίγουμε τήν πύλη τοΰ 2022

Καί τήν άνοίγουμε μέ τήν οικονομία

δημόσια καί ιδιωτική πιό άνθε
κτική πιό παραγωγική πιό ποιοτική
πιό εξωστρεφή

Μέ τήν κοινωνία όρθια παρά τίς
δυσκολίες καί τή χώρα πιό ισχυρή στή
διεθνή σκηνή

Μέ αισιοδοξία καί ρεαλισμό εκτιμούμε

όπως καί οί άρμόδιοι εύρωπα
ϊκοί καί διεθνείς θεσμοί δτι θά είναι

Η ισχυρή ανάκαμψη τοΰ 202 1

πυλώνας γιά πορεία ύψηλής βιώσιμης
καί κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης

άπό τό 2022
τοΰ Χρήστου Σταϊκουρα

ετος ισχυρής μεγέθυνσης καί άφετηρία μιας
νέας εποχής ύψηλής βιώσιμης καί κοινωνικά

δίκαιης άνάπτυξης Ώς Κυβέρνηση
έχουμε πλήρη επίγνωση τών δυσκολιών καί
τών προκλήσεων Είμαστε όμως άποφα
σισμένοι νά συνεχίσουμε νά εργαζόμαστε
μέ σύνεση μεθοδικότητα καί άποδοτικότη
τα προκειμένου νά τίς ύπερνικήσουμε καί
νά διασφαλίσουμε συνθήκες εύημερίας γιά
δλους Γιά τόν σκοπό αύτό έχουμε καταρτίσει

καί ύλοποιοΰμε μιά οικονομική πολιτική
βασισμένη σέ 8 κομβικές προτεραιότητες

Ιη Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας

σέ κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας
μέ στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών καί
επιχειρήσεων Συνολικά τήν περίοδο 2020
2022 περιορίσαμε τίς επιπτώσεις τής ύγειο
νομικής κρίσης άπλώνοντας ένα εύρύτατο

δίχτυ προστασίας σέ νοικοκυριά καί επιχειρήσεις

μέ μέτρα συνολικού ύψους 43,3
δισ εύρώ έκ τών οποίων τά 3,3 δισ εύρώ
άφοροΰν τό 2022 οπως άποτυπώνεται στόν
Κρατικό Προϋπολογισμό

2η Στήριξη τής κοινωνίας άπό τίς έπι

2021

πτώσεις τής διεθνούς ενεργειακής κρίσης
καί συγκράτηση τών πληθωριστικών πιέσεων

Λάβαμε ήδη στοχευμένα μέτρα συνολικού

ύψους 1 1 δισ εύρώ πρός τήν κατεύθυνση

αύτή επιδότηση στό ήλεκτρικό
ρεύμα ενίσχυση τοΰ επιδόματος θέρμανσης
κ.ά ενώ έπί πλέον έφαρμόσαμε πολιτικές
πού βελτιώνουν κατά μόνιμο τρόπο τό διαθέσιμο

εισόδημα τών πολιτών Καί θά συνεχίσουμε

νά τό πράττουμε γιά όσο χρειαστεί

3η Συνέχιση τής υλοποίησης μιας συνετής

δημοσιονομικής πολιτικής στήν κατεύθυνση

περαιτέρω μείωσης φόρων καί
άσφαλιστικών εισφορών

Οί καλές επιδόσεις της οικονομίας καί ή
αύξηση τοΰ πλούτου άξιοποιοΰνται άπό τήν
Κυβέρνηση έπ ώφελείςι της κοινωνίας μέ

2022

όρους κοινωνικής δικαιοσύνης
4η Συνέχιση τής υλοποίησης μιας

έξυπνης καί διορατικής έκδοτικής
στρατηγικής μέ σκοπό τή διατήρηση
ισχυρών ταμειακών άποθεμάτων

Τό 2022 ή στρατηγική αύτή περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων τρεις εμβληματικές

πρωτοβουλίες τήν πρόωρη
άποπληρωμή τοΰ τελευταίου τμήματος

τών δανείων τοΰ ΔΝΤ τήν πρόωρη
εξόφληση μέρους τών διμερών δανείων

πού συνήψε ή Ελλάδα μέ τίς χώρες
τής Εύρωζώνης τό 20 1 0 καί τόν στόχο
γιά τήν έκδοση τοΰ πρώτου Κρατικοΰ

πράσινου ομολόγου
5η Ενίσχυση τής ρευστότητας

στήν πραγματική οικονομία μέσφ
πολιτικών όπως είναι ή μείωση τών
κόκκινων δανείων στά χαρτοφυλάκια

τών τραπεζών ή άξιοποίηση τοΰ
δανειακού χαρτοφυλακίου τοΰ Ταμείου

Ανάκαμψης ΰψους 12,7 δισ
εύρώ καί τό νέο πλαίσιο γιά τή ρύθμιση

οφειλών καί τήν παροχή δεύτερης

εύκαιρίας
6η Υλοποίηση διαρθρωτικών

άλλαγών π.χ φορολογικά κίνητρα γιά
μεγέθυνση επιχειρήσεων κίνητρα περαιτέρω

αύξησης τών ήλεκτρονικών
συναλλαγών προώθηση τών άποκρα
τικοποιήσεων καί άξιοποίηση της δημόσιας

περιουσίας
7η Όρθολογική άξιοποίηση τών διαθέσιμων

εύρωπαϊκών κονδυλίων μέ
κυριότερα τό Ταμείο Ανάκαμψης καί
Ανθεκτικότητας καί τό νέο ΕΣΠΑ συ
νολικοΰ ΰψους περίπου 80 δισ εύρώ
μέχρι τό 2027

8η Ενεργός συμμετοχή της χώρας
δπως γίνεται τά τελευταία 2,5 χρόνια
στή διάρθρωση νέας εύρωπαϊκής οικονομικής

άρχιτεκτονικής
Τά παραπάνω πιστοποιοΰν ότι ή

Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας
βαδίζει μέ σχέδιο καί σταθερά βήματα
πρός τήν κατεύθυνση τής συνολικής
ισχυροποίησης της πατρίδας

Ισχυροποίηση πού μέ ενότητα
υπευθυνότητα διορατικότητα άπο

φασιστικότητα καί σκληρή δουλειά
μποροΰμε νά τήν κάνουμε πράξη at

Ύπουργός Οικονομικών
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