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ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΤΗ  
ΚΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η περίοδος που διανύουμε είναι – για 
ολόκληρο τον πλανήτη – ιστορική, με 
υψηλές αβεβαιότητες, πρωτοφανείς 
προκλήσεις και μεγάλες ανατροπές, 
που πηγάζουν από εξωγενείς παρά-
γοντες.
Προτού η ανθρωπότητα καταφέ-
ρει να θέσει υπό πλήρη έλεγχο την 
παγκόσμια υγειονομική κρίση, η 
Ευρώπη, με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, βιώνει και μια βαθιά 
γεωπολιτική κρίση, για πρώτη φορά 
ύστερα από αρκετές δεκαετίες.
Έναν πόλεμο με απώλειες ανθρώπι-
νων ζωών και νέα μαζικά μεταναστευ-
τικά κύματα, ο οποίος έχει επιφέρει 
σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία 
των οικονομιών, καθώς διογκώνει 
τις τιμές στην ενέργεια και σε βασικά 
καθημερινά είδη, ενισχύει τον πληθω-
ρισμό, «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών, διαταράσσει 
την εφοδιαστική αλυσίδα, περιορίζει 

τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσε-
ων, κλονίζει τη σταθερότητα και την 
ασφάλεια, «φρενάρει» την αναπτυξι-
ακή δυναμική.
Η Ελλάδα εισήλθε στη δίνη της νέας 
αυτής κρίσης με την πολύ σημαντική 
παρακαταθήκη του 2021, έτος κατά το 
οποίο η οικονομία ανέκτησε σχεδόν 
το σύνολο των απωλειών του 2020, 
που οφείλονταν στην επέλαση της 
πανδημίας.
Η πρόοδος αυτή αποτυπώθηκε σε 
σειρά μακροοικονομικών μεγεθών 
και δεικτών όπως, η αύξηση του Ακα-
θάριστου Εγχώριου Προϊόντος που 
εδράζεται, κυρίως, στις επενδύσεις και 
τις εξαγωγές, η ενίσχυση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των νοικοκυριών, η 
μείωση της ανεργίας, με την Ελλάδα 
να παρουσιάζει την καλύτερη ευρω-
παϊκή επίδοση μέσα στην υγειονομική 
κρίση, η ενίσχυση των καταθέσεων 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η 
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σημαντική μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια 
των τραπεζών, η αύξηση του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων σε σχέση 
με το 2019 και η άνοδος του δείκτη 
οικονομικού κλίματος στο υψηλότερο 
σημείο των τελευταίων 21 ετών.
Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα και 
οι θετικές προοπτικές που αυτά δια-
μόρφωσαν είναι γεγονός ότι, στην 
παρούσα συγκυρία, «θολώνουν», 
εξαιτίας των πρόσθετων δυσκολιών 
που προκύπτουν από τη γεωπολιτική 
κρίση και τις οικονομικές παρενέρ-
γειές της. Ωστόσο, δεν ακυρώνονται, 
ούτε καταστρέφεται η, διεθνώς, καλή 
εικόνα της πατρίδας μας.
Ως Κυβέρνηση, έχουμε επίγνωση της 
όξυνσης προβλημάτων στο πεδίο της 
οικονομίας, και συναισθανόμαστε 
την ανάγκη των πολιτών για περαιτέ-
ρω στήριξη. Γι’ αυτό, συγκροτημένα, 
πράττουμε, ήδη, και θα εξακολουθή-

σουμε να πράττουμε το καλύτερο στο 
πλαίσιο του εφικτού, ώστε να περι-
ορίσουμε τις σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες της ακρίβειας. Χτίζουμε 
«αναχώματα» και νέες «γραμμές άμυ-
νας» στις φρενήρεις ανατιμήσεις που 
πυροδοτούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, 
ώστε να προστατεύσουμε, όσο περισ-
σότερο γίνεται, τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας μας.
Παράλληλα όμως, με το βλέμμα στο 
μέλλον, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμί-
σεις, τις διαρθρωτικές αλλαγές και 
τις αποκρατικοποιήσεις. Το κυριότε-
ρο, όμως, είναι ότι συνεχίζουμε την 
εφαρμογή μιας υπεύθυνης, συνετής 
και διορατικής οικονομικής πολιτικής.
Πολιτική που διαμόρφωσε τις προ-
αναφερθείσες ευοίωνες προοπτικές 
και η οποία στοχεύει στη διατήρηση 
των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης 
τα επόμενα χρόνια, στην περαιτέρω 
βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, 

στην ενίσχυση της άμυνας και της απο-
τρεπτικής δύναμης της χώρας, στην 
έξοδο της χώρας από το καθεστώς 
της Ενισχυμένης Εποπτείας, στην 
επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, στη σταδι-
ακή μετάβαση σε καθεστώς δημοσιο-
νομικής ισορροπίας, στην ορθολογική 
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων με «αιχμή» το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 
νέο ΕΣΠΑ, και στην απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας.
Παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες των 
τελευταίων μηνών, έχουμε το σχέδιο, 
τη σύνεση, την αποφασιστικότητα και 
την αυτοπεποίθηση να οδηγήσουμε 
την ελληνική οικονομία στον ιστορι-
κό προορισμό της, σε ένα περιβάλλον 
ευημερίας, ασφάλειας και ισχύος, 
βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανά-
πτυξης, με ευκαιρίες και προοπτικές, 
για όλους.
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