
Τ
α δύο τελευταία χρόνια, η 
χώρα μας –όπως και όλος ο 
πλανήτης– δίνει σκληρή 
μάχη με τον κορονοϊό και τις 
επιπτώσεις του στην υγεία, 

στην κοινωνία και στην οικονομία. 
Και ενώ η μάχη αυτή συνεχίζεται με 
στόχο την έξοδο από την οξεία 
φάση της πανδημίας, οι εθνικές οι-
κονομίες, ανάμεσά τους και η ελλη-
νική, σχεδιάζουν την επόμενη μέρα 
και τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον 
υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυ-
ξης. Ανάπτυξη με κύρια χαρακτηρι-
στικά την εξωστρέφεια, την πράσινη 
οικονομία και την ψηφιοποίηση.

Στην πατρίδα μας, τα θεμέλια για 
να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρη-
μα της μετάβασης στη νέα εποχή 
έχουν ήδη τεθεί, μένει να χτίσουμε 
προσεκτικά πάνω σε αυτά. Παρά τις 
αντιξοότητες, το 2022 ξεκίνησε με 
μια σημαντική δυναμική, την οποία 
του κληροδότησαν η ισχυρή ανά-
καμψη τύπου «V» το 2021, η μείωση 
της ανεργίας, η σύσταση πολλών 
νέων επιχειρήσεων, η αύξηση των 
καταθέσεων και η βελτίωση σχεδόν 
όλων των οικονομικών δεικτών.

Οδεύουμε προς νέο τοπίο
Βεβαίως, το άλμα στο αύριο κάθε 

άλλο παρά εύκολο θα είναι, καθώς 
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συνοδεύεται από σημαντικές προ-
κλήσεις, η αντιμετώπιση των οποί-
ων θα κρίνει εν πολλοίς την ταχύτη-
τα μετάβασης και εδραίωσης του 
νέου οικονομικού τοπίου. Σε ευρω-
παϊκό και εθνικό επίπεδο, οι σημα-
ντικότερες εξ αυτών σχετίζονται 
τόσο με την εν εξελίξει δίδυμη κρί-
ση στα πεδία της υγείας και των τι-
μών (ιδίως στην ενέργεια), όσο και 
με την επιστροφή σε δημοσιονομι-
κούς κανόνες στην Ευρώπη από το 
2023. Ως κυβέρνηση και ως Υπουρ-
γείο Οικονομικών, έχουμε πλήρη 
συναίσθηση των δυσκολιών που 
εγείρονται και είμαστε έτοιμοι να 
ανταποκριθούμε σε αυτές άμεσα, 
υπεύθυνα και αποτελεσματικά, 
όπως συστηματικά πράττουμε τα 
τελευταία δυόμισι χρόνια.

Μια περίοδος κατά την οποία ήρ-
θαμε αντιμέτωποι με πολλαπλές, 
πολυεπίπεδες κρίσεις –υγειονομική, 
ενεργειακή, κλιματική, μεταναστευ-
τική–, οι οποίες μας ανάγκασαν να 
επαναπροσδιορίσουμε τους αρχι-

κούς σχεδιασμούς μας και να χαρά-
ξουμε πολιτικές στη βάση νέων προ-
τεραιοτήτων. Κρίσεις που απαιτού-
σαν, εκτός των άλλων, τη διασφάλι-
ση και διάθεση σημαντικών κρατι-
κών πόρων προκειμένου να στηρι-
χτεί επαρκώς η κοινωνία και η οικο-
νομία μας από την επέλασή τους.

Και το πράξαμε. Το πράξαμε με 
τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα:
• Στηρίξαμε, και συνεχίζουμε να 

στηρίζουμε, ως οφείλουμε, τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας ένα-
ντι των συνεπειών της υγειονομι-
κής κρίσης με μέτρα άνω των 43 
δισ. ευρώ, που αποτελούν το τέ-
ταρτο μεγαλύτερο πακέτο μέ-
τρων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πα-
γκοσμίως.
• Εφαρμόσαμε για την αντιμετώ-

πιση της ενεργειακής κρίσης βρα-
χυπρόθεσμα μέτρα, συνολικού 
ύψους 1,35 δισ. ευρώ το τελευταίο 
τετράμηνο του 2021 και επιπλέον 
400 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 
2022, καλύπτοντας πλέον και τις 
επιχειρήσεις. Και συνεχίζουμε, για 
όσο χρειαστεί.
• Υλοποιούμε μέτρα μόνιμης τό-

νωσης του διαθέσιμου εισοδήματος 
των πολιτών, τα οποία περιλαμβά-
νουν μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών, αύξηση του κατώτα-
του μισθού –η πρώτη αύξηση για 
εφέτος έγινε ήδη από την 1η Ιανουα-
ρίου και θα ακολουθήσει δεύτερη, 
πιο γενναία, τον Μάιο– και αύξηση 
της απασχόλησης, με παρεμβάσεις 
όπως τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, 
συνολικού ύψους 590 εκ. ευρώ, για 
τη δημιουργία 86.000 νέων θέσεων 
εργασίας εντός του έτους, η συνέχι-
ση του προγράμματος επιδότησης 
νέων θέσεων απασχόλησης για 
50.000 επιπλέον θέσεις, το «Πρώτο 
Ένσημο» για την ένταξη, για πρώτη 
φορά, στην αγορά εργασίας νέων 
ηλικίας 18-29 ετών κ.ά.
• Σταθήκαμε δίπλα στους συ-

μπολίτες μας που υπέστησαν ζη-
μιές από φυσικές καταστροφές, 
αποζημιώνοντάς τους γενναία και 
ταχύτερα από κάθε άλλη φορά.
• Ωστόσο, δεν περιοριστήκαμε 

μόνο στη βέλτιστη δυνατή αντιμε-
τώπιση των πολλαπλών κρίσεων. 



Ακόμα και μέσα στη δίνη τους, 
εφαρμόσαμε ένα συνεκτικό, δυναμι-
κό, ολοκληρωμένο και ρεαλιστικά 
φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων.

Αντιμετώπιση χρόνιων 
αδυναμιών

Προωθήσαμε επενδύσεις και υλο-
ποιήσαμε πλήθος διαρθρωτικών 
αλλαγών προκειμένου να διαμορ-
φώσουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και 
αποδοτικό θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο στο οποίο να δραστηριο-
ποιούνται νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Αξιοποιήσαμε τις βέλτιστες 
πρακτικές προκειμένου να ενισχύ-
σουμε την ανταγωνιστικότητα και 
την παραγωγικότητα της οικονομί-
ας. Αξιοποιήσαμε το χρήσιμο εργα-
λείο της φορολογίας για την επίτευ-
ξη αναπτυξιακών και επενδυτικών 
στόχων με πολλαπλασιαστικά οφέ-
λη για τη χώρα, πέραν της διασφά-
λισης δημοσίων εσόδων. Ενώ, πα-
ράλληλα, δώσαμε με επιτυχία ση-
μαντικές μάχες στο ευρωπαϊκό τε-
ρέν, διασφαλίζοντας μετά από επι-
τυχημένες διαπραγματεύσεις επω-
φελείς για τη χώρα μας συμφωνίες, 
όπως αυτή του Ecofin για τη δυνα-
τότητα εφαρμογής μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ σε ελληνικά νησιά.

Καταφέραμε έτσι, μεταξύ άλλων, 
να υπηρετήσουμε στρατηγικούς 
στόχους μας, όπως η αντιμετώπι-
ση χρόνιων ενδογενών αδυναμι-
ών της ελληνικής οικονομίας, η 
διεύρυνση της παραγωγικής βά-
σης, η βελτίωση της ποιότητας 
του εγχώριου προϊόντος, καθώς 
και η προώθηση της εξωστρέφει-
ας της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τις δυσκολίες, πήγαμε τη 
χώρα πιο μπροστά, ενισχύσαμε το 
κύρος και την αξιοπιστία της, προ-
σελκύσαμε ποιοτικές επενδύσεις, 
αλλά και το ενδιαφέρον των διε-
θνών αγορών. Ενδυναμώσαμε πο-
λύπλευρα την πατρίδα μας, καθι-
στώντας την υπόδειγμα προόδου 
–όπως έχουν παραδεχτεί κορυφαί-
οι διεθνείς εταίροι–, καθώς και μια 
χώρα που συνδιαμορφώνει τις διε-
θνείς εξελίξεις, έχει λόγο και άπο-
ψη σε κάθε πολυμερές φόρουμ.

Ειδικά στο οικονομικό πεδίο, πέ-
ραν των σημαντικών μειώσεων 

φόρων και ασφαλιστικών εισφο-
ρών που έλαβαν χώρα τα τελευ-
ταία δυόμισι χρόνια, ανακουφίζο-
ντας αισθητά πολίτες και επιχειρή-
σεις από τα υψηλά βάρη της περα-
σμένης δεκαετίας, έχουμε προχω-
ρήσει σε πλήθος διαρθρωτικών 
αλλαγών με πολλαπλά οφέλη για 
την οικονομία και την κοινωνία.

Οι σημαντικότερες κινήσεις
Οι σημαντικότερες μεταρρυθμί-

σεις που έχει προωθήσει το Υπουρ-
γείο Οικονομικών είναι οι εξής:

1ον. Θέσπιση φορολογικών κι-
νήτρων για την προσέλκυση 
επενδύσεων και ανθρώπινου κε-
φαλαίου.

Εισαγάγαμε τον θεσμό του «δια-
μένοντος μη κατοίκου» (Non-Dom) 
για την προσέλκυση αλλοδαπών 
φορολογικών κατοίκων και θεσπί-
σαμε επιπλέον φορολογικά κίνητρα 
για την προσέλκυση εργαζομένων 
και αυτοαπασχολουμένων από το 
εξωτερικό, για την προσέλκυση συ-
νταξιούχων οι οποίοι μεταφέρουν 
τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα, καθώς και για τη δημιουρ-
γία εταιρειών ειδικού σκοπού δια-
χείρισης οικογενειακής περιουσίας 
(Family Offices).

Παρά τη δυσμενή συγκυρία της 
πανδημίας, το μέτρο έχει αποφέ-
ρει σημαντικά έσοδα στα δημό-
σια ταμεία και η χώρα μας έχει 
επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα όσον αφορά την προσέλ-
κυση νέων φορολογικών κατοί-
κων και επενδύσεων.

2ον. Αύξηση των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών και προώθη-
ση της καταπολέμησης του λα-
θρεμπορίου, με στόχο την πε-
ραιτέρω διεύρυνση της φορο-
λογικής βάσης.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
εκτιμάται ότι έφτασαν τα 52 δισ. 
ευρώ στα τέλη του 2021, ενισχυ-
μένες κατά 12 δισ. ευρώ σε σχέση 
με το 2019, ενώ από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους ενισχύσαμε ση-
μαντικά τα κίνητρα προς τους πο-
λίτες για την πραγματοποίηση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.

3ον. Ενίσχυση της σταθερότη-
τας του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος και της ρευστότητας 
στην πραγματική οικονομία.

Με καίριες παρεμβάσεις, όπως 
είναι η περαιτέρω μείωση των 
«κόκκινων» δανείων στα χαρτο-
φυλάκια των τραπεζών, η εφαρ-
μογή του επιτυχημένου προγράμ-
ματος «Ηρακλής» και η δρομολό-
γηση της αξιοποίησης του δανεια-
κού χαρτοφυλακίου του Ταμείου 
Ανάκαμψης ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

4ον. Αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών, προωθώντας τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της 
οικονομίας προς όφελος νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στα βασικά επιτεύγματα 
ψηφιακής διακυβέρνησης στο πε-
δίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Οικονομικών είναι η δημιουργία ση-
μαντικών νέων ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών που αναπτύχθηκαν από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ) για την ταχύτερη και 
ευκολότερη εξυπηρέτηση των φο-
ρολογουμένων, όπως οι πλατφόρ-
μες «myBusinessSupport», «myData», 
«myAADElive», «myΘέρμανση» και 
«myCar», η επέκταση της χρήσης δι-
ασυνδεδεμένων online ταμειακών 
μηχανών, η αναβάθμιση του 
Taxisnet, οι ηλεκτρονικές πλατφόρ-
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μες της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για 
τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό 
Ρύθμισης Οφειλών και τα προγράμ-
ματα «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, η εκκαθάριση 
και πληρωμή δαπανών των περισ-
σότερων φορέων του Δημοσίου με 
e-δικαιολογητικά, η έκδοση ηλε-
κτρονικών τιμολογίων από τα πλη-
ροφοριακά συστήματα προς το Δη-
μόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με 
νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλε-
κτρονική τιμολόγηση κ.ά.

5ον. Αναβάθμιση και εκσυγ-
χρονισμός του θεσμικού πλαι-
σίου εταιρικής διακυβέρνησης 
Ανωνύμων Εταιρειών και της 
αγοράς κεφαλαίου.

Αναμορφώσαμε και επικαιροποι-
ήσαμε το υφιστάμενο –εδώ και δύο 
δεκαετίες– νομοθετικό πλαίσιο με 
διατάξεις που ενισχύουν τη διαφά-
νεια και τη λογοδοσία στην εταιρι-
κή διακυβέρνηση, προσαρμόζο-
ντας παράλληλα το πλαίσιο λει-
τουργίας της αγοράς κεφαλαίου 
στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊ-
κά δεδομένα, με στόχο την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητάς της, την 
προστασία των μετόχων και των 
επενδυτών, την προσέλκυση διε-
θνών επενδυτών και τη διευκόλυν-
ση της σύστασης ευέλικτων μορ-
φών Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, 
να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε 
νεοφυείς εταιρείες (start ups).

6ον. Θέσπιση και υλοποίηση 
σειράς αναπτυξιακών και φιλο-
επενδυτικών πολιτικών, όπως:
• Η χορήγηση προσαυξημένης 

έκπτωσης για δαπάνες που αφο-
ρούν την πράσινη οικονομία, 
ενέργεια και ψηφιοποίηση.
• Τα φορολογικά κίνητρα για συ-

νενώσεις και συνεργασίες μεσαί-
ων, μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων.
• Η ενεργοποίηση της Μονάδας 

Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγι-
κής Σημασίας, στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκο-
πό την επιτάχυνση και τη βελτίωση 
της υλοποίησης έργων Στρατηγι-
κής Σημασίας.
• Το πλαίσιο των μικροχορηγήσε-

ων-μικροπιστώσεων, το οποίο θα 

συμβάλει στην κάλυψη του χρημα-
τοδοτικού κενού που υπάρχει στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Η αύξηση της χρηματοδότησης 

για έρευνα και ανάπτυξη (R&D).
7ον. Εκσυγχρονισμός του νο-

μοθετικού πλαισίου για την απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του «ξεπλύματος» μαύρου χρή-
ματος, με την ενσωμάτωση σχετι-
κής κοινοτικής οδηγίας.

8ον. Ώθηση στην υλοποίηση 
του προγράμματος αποκρατικο-
ποιήσεων, εμβληματικών επενδύ-
σεων και αξιοποίησης της δημό-
σιας ακίνητης περιουσίας, όπως 
το Ελληνικό και το Κυβερνητικό 
Πάρκο στον χώρο του πρώην εργο-
στασίου της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό.

9ον. Δρομολόγηση και υλο-
ποίηση σχεδίων ενίσχυσης της 
βιωσιμότητας εταιρειών του 
Δημοσίου, όπως η ΕΛΒΟ, τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η 
ΕΑΒ και τα ΕΛΤΑ.

10ον. Θέσπιση και εφαρμογή 
του νέου πλαισίου για τη ρύθμι-

ση οφειλών και την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας.

Πρόκειται για ένα ενιαίο, συνεκτι-
κό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση του ιδιωτικού 
χρέους, που αντικατέστησε ένα 
σύνθετο πλέγμα διάσπαρτων μέ-
τρων, τα οποία δεν κατάφεραν τα 
προηγούμενα χρόνια να δώσουν 
λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα.

11ον. Εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου κρατικής αρωγής για 
φυσικές καταστροφές, με τη δη-
μιουργία ενός ολοκληρωμένου κα-
θεστώτος αποζημιώσεων των πο-
λιτών που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές και με ένα πλαίσιο 
συντονισμού των διαδικασιών 
αποκατάστασης και ενίσχυσης των 
πληττόμενων περιοχών.

12ον. Υλοποίηση δημοσιονο-
μικών μεταρρυθμίσεων, όπως η 
συνέχιση της επισκόπησης δαπα-
νών και εσόδων, η προώθηση και 
ψήφιση του προϋπολογισμού επι-
δόσεων και η πιλοτική εφαρμογή 
δεικτών απόδοσης (KPIs). Ενσω-
ματώσαμε επίσης την περιβαλλο-
ντική διάσταση (Green Budgeting) 
στον Προϋπολογισμό του 2022.

Πρόοδος εν μέσω κρίσεων
Όλα τα παραπάνω, και βέβαια η 

συνετή, διορατική, φιλοαναπτυξι-
ακή συνολική οικονομική πολιτική 
μας, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνη-
ση διαθέτει όραμα και σχέδιο και 
μπορεί να σημειώσει πρόοδο, ακό-
μα και εν μέσω απρόβλεπτων και 
εν πολλοίς ασύμμετρων κρίσεων.

Συνεχίζοντας τη σκληρή δουλειά, 
με πλήρη συναίσθηση των νέων 
προκλήσεων που αναδύονται, αλλά 
και με εμπιστοσύνη στις δυνατότη-
τες και στις δυνάμεις της πατρίδας 
μας, προχωρούμε μπροστά, στον 
δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει. 
Εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε 
μια υπεύθυνη, αξιόπιστη, μεταρ-
ρυθμιστική, αναπτυξιακή και δίκαιη 
οικονομική πολιτική, με στόχο μια 
Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παρα-
γωγική, εξωστρεφή, κοινωνικά δί-
καιη, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς 
και ανισότητες. 

* Υπουργού Οικονομικών

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 43 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ


