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ΟπΛο για να
ξεπεράσουμε
ιπν κρίσπ ία ισχυρά
θεμέλια ιπς οικονομίας

πό τις αρχές του 2020 ολόκληρος ο πλανήτης

δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτόγνωρων

και εξωγενών προκλήσεων Τα

κύματα που χτυπούν το καράβι της παγκόσμιας

οικονομίας είναι αλλεπάλληλα
και σφοδρά
Προτού ξεπεραστεί πλήρως το σοκ της
πανδημίας η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία μεταβάλλει δραστικά τα

γεωπολιτικά

δεδομένα προκαλεί απώλειες

ανθρώπινων ζωών νέες προσφυγικές
ροές και παγκόσμια ανασφάλεια
Η νέα διεθνής κρίση επιφέρει σοβαρή διαταραχή

στη λειτουργία των οικονομιών
αφού διογκώνει τις τιμές στην ενέργεια και
σε βασικά είδη της καθημερινότητας του
πολίτη ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα

των νοικοκυριών διαταράσσει την
εφοδιαστική αλυσίδα περιορίζει τζίρους
και κέρδη επιχειρήσεων φρενάρει την
αναπτυξιακή δυναμική
Στη δίνη αυτής της νέας κατάστασης η ελληνική

κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει

σταθερά το τιμόνι της ελληνικής οικονομίας

Κάτι που μέχρι σήμερα έχουμε
αποδείξει ότι ακόμα και κάτω από τις πιο

αντίξοες συνθήκες μπορούμε να το καταφέρουμε

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική οικονομία

καθ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής

κρίσης όχι μόνο επέδειξε
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και

προσαρμοστικότητα

αλλά παρουσιάζει και

μια σημαντική δυναμική
Η ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 ήταν
ισχυρή καλύπτοντας πλήρως τις απώλειες
του 2020 η σύνθεση του ΑΕΠ βελτιώθηκε
σημαντικά ο τζίρος των επιχειρήσεων πέρυσι

ξεπέρασε τον τζίρο του 201 9 η χώρα
κατάφερε να προσελκύσει σημαντικές

Του Χρήστου Χταϊκούρα
υπουργού Οικονομικών

επενδύσεις η ανεργία την τελευταία διετία

έχει συρρικνωθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες

μονάδες τα κόκκινα δάνεια στα

χαρτοφυλάκια των τραπεζών μειώθηκαν
δραστικά και το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών έχει στηριχθεί ουσιαστικά
Ενώ η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής

ικανότητας της Ελλάδας στέλνει

το μήνυμα ότι κινούμαστε αταλάντευτα

προς τη σωστή κατεύθυνση
Η σκληρή δουλειά πολιτών και Πολιτείας
οι κόποι και οι θυσίες της κοινωνίας έχουν
αποδώσει ιδιαίτερα θετικό αποτελέσματα
Ολα τα παραπάνω επιτεύγματα και οι
θετικές προοπτικές που αυτά διαμόρφωσαν

είναι φυσικό ότι στην παρούσα

συγκυρία θολώνουν εξαιτίας των

πρόσθετων δυσκολιών που προκύπτουν

από τη γεωπολιτική κρίση και τις
οικονομικές παρενέργειες της
Ωστόσο τα ισχυρά θεμέλια που έχουμε
θέσει τα τελευταία χρόνια μάς κάνουν να

αισιοδοξούμε ότι η νέα κρίση που διερχόμαστε

πλήττει μεν αλλά δεν θα εκτρέψει
την οικονομία μας Δημιουργεί πρόσθετες

δυσκολίες αλλά δεν θα οδηγήσει σε

μη αντιστρεπτές καταστάσεις
Σε κάθε περίπτωση έχουμε επίγνωση της
όξυνσης προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας

και συναισθανόμαστε την ανάγκη

των πολιτών για περαιτέρω στήριξη
ΓΓ αυτό συγκροτημένα πράττουμε ήδη
και θα εξακολουθήσουμε να πράττουμε

το καλύτερο στο πλαίσιο του εφικτού
ώστε να περιορίσουμε τις σημαντικές αρνητικές

συνέπειες της ακρίβειας Συγκλίνουμε

με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά
δεν αποκλίνουμε από τις αντοχές της οικονομίας

Μέχρι σήμερα το σύνολο των μέτρων
που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν

άμεσα για να προστατευθεί όσο περισσότερο

γίνεται ο παραγωγικός ιστός
της χώρας μας ξεπερνά τα 3,7 δισ ευρώ
Παράλληλα όμως με το βλέμμα στο μέλλον

συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις τις
διαρθρωτικές αλλαγές και τις αποκρατικοποιήσεις

Στοχεύουμε στη διατήρηση των ρυθμών
οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια

στην περαιτέρω βελτίωση της σύνθεσης

του ΑΕΠ στην ενίσχυση της άμυνας
και της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας
στην έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς
της ενισχυμένης εποπτείας στην επίτευξη
μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων

δανείων στη σταδιακή μετάβαση
σε καθεστώς δημοσιονομικής ισορροπίας

στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων

ευρωπαϊκών κονδυλίων με
αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

και το νέο ΕΣΠΑ και στην απόκτηση

επενδυτικής βαθμίδας
Παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες των τελευταίων

μηνών πορευόμαστε με ρεαλισμό

διορατικότητα και σύνεση απαντώντας

στις προκλήσεις του σήμερα χωρίς
να υπονομεύουμε το αύριο της οικονομίας

και της κοινωνίας
Ενωμένοι με υπευθυνότητα σοβαρότητα

και αυτοπεποίθηση θα ξεπεράσουμε
και αυτή την κρίση προκειμένου να οδηγήσουμε

την οικονομία μας σε ένα περιβάλλον

υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
και ενίσχυσηςτης κοινωνικής συνοχής δικαιώνοντας

τις θετικές προοπτικές που

με κόπο όλοι μαζί χτίσαμε τα τελευταία
2,5 χρόνια
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