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Ανάπτυξη
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ΓΝΩΜΗ

Του Χρήστου Σταϊκούρα

Ioxvpès avroxès και
ενοίωνεΞ προοπτικέ για
την οικονομία παρά
m είωγενείΞ κρίσεΐδ

Η
ευρωπαϊκή οικονομία διανύει

μια περίοδο αυξημένων

προκλήσεων εξαιτίας
διαδοχικών και επάλληλων

εξωγενών κρίσεων
Προτού ξεπεραστεί πλήρως

η δοκιμασία της πανδημίας έγιναν
αισθητές οι επιπτώσεις μιας γεωπολιτικής
και συνακόλουθης ενεργειακής κρίσης
οι οποίες δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα

πλήττουν τους προϋπολογισμούς
νοικοκυριών και επιχειρήσεων και λειτουργούν

ως τροχοπέδη για την αναπτυξιακή

πορεία της Ευρώπης
Μέσα σε αυτό το δυσμενές ευρύτερο

περιβάλλον η ελληνική οικονομία είναι
σαφές ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει

ανεπηρέαστη Η κρίση ροκανίζει
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και
περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων

γι αυτό και η στήριξη της πολιτείας
είναι γενναία υψηλότερη μάλιστα

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο Ωστόσο
παρά τις αντίξοες συνθήκες η οικονομία

μας επιδεικνύει ισχυρές ανιοχές
σταθερή δυναμική και οι προοπτικές
της μολονότι πρόσκαιρα θολώνουν
παραμένουν ευοίωνες

Τούτο επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας κατά το Ιο τρίμηνο

του 2022 όσο και από τις Εαρινές
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΣΤΑΤ
το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά
7 σε σχέση με το Ιο τρίμηνο του 2021

σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο
όρο της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε

στο 5,4
Μάλιστα το Ιο τρίμηνο της εφετινής

χρονιάς το ΑΕΠ της Ελλάδας παρουσίασε
σε όρους όγκου την υψηλότερη

επίδοση της τελευταίας δεκαετίας Κα¬

ταγράφεται έτσι μία δυναμική εκκίνηση
για την πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του
τρέχοντος έτους θέτοντας τις βάσεις
για επίτευξη ανάπτυξης υψηλότερης των
εκτιμήσεων

Επιπλέον τόσο τα στοιχεία της ΕΑΣΤΑΤ

όσο και οι Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής συγκλίνουν στο
ότι η οικονομική μεγέθυνση εδράζεται
μεταξύ άλλων στη σημαντική ενίσχυση

των επενδύσεων και των εξαγωγών
Η Επιτροπή αναδεικνύει δε τη χώρα
μας πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις
επενδύσεις για την τριετία 2021-2023
με διψήφια άνοδο των επενδύσεων και
για το 2022

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι επίσης

ότι η ανεργία στη χώρα μας συνεχίζει να
υποχωρεί τα επόμενα χρόνια βάσει των
Προβλέψεων της Κομισιόν μετά και τη
σημαντική συρρίκνωση που παρουσίασε
τα τελευταία έτη

Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος υποχωρεί

σημαντικά και αποκαθίσταται
σταδιακά η δημοσιονομική ισορροπία

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό εμφανίζεται

μεν υψηλός διαμορφώνεται
όμως στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου
όρου Ενώ όπως υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή τα μέτρα στήριξης που
λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση τα
οποία είναι υπερδιπλάσια ως ποσοστού
του ΑΕΠ έναντι του ευρωπαϊκού μέσου
όρου η σημαντική ενίσχυση του κατώτατου

μισθού και οι αυξημένες αποταμιεύσεις
κατά τη διάρκεια της πανδημίας

αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις
που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών

Ετσι τα προαναφερθέντα μέτρα στήριξης

νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε
συνδυασμό με
•την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και μεταρρυθμίσεων
•τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών η Ελλάδα καταγράφει τη
δεύτερη μεγαλύτερη μείωση 3,7 στη
φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο

2019-2021 και τη θέσπιση φορολογικών

κινήτρων• την εφαρμογή μιας διορατικής εκδοτικής

στρατηγικής• την ταχεία αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ήδη 230 έργα συνολικού προϋπολογισμού

10,2 δισ ευρώ έχουν ενταχθεί
και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Ελλάδα 2.0

Τόσο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
όσο και οι Προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
συγκλίνουν στο ότι η οικονομική
μεγέθυνση εδράζεται στη
σημαντική ενίσχυση των
επενδύσεων και των εξαγωγών

• την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην
ασκούμενη οικονομική πολιτική όπως
επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων η πρόσφατη
επισφράγιση της εξόδου της Ελλάδας
τον προσεχή Αύγουστο από το καθεστώς
Ενισχυμένης Εποπτείας στο οποίο είχε
εισέλθει μόνη οτην Ευρώπη το 2018
αποτελούν τα γερά θεμέλια πάνω στα
οποία οικοδομήθηκαν οι αντοχές και
η δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Αντοχές και δυναμική που θα ενισχύσουμε

περαιτέρω όλοι μαζί πολίτες
και πολιτεία συνεχίζοντας με σχέδιο
ενότητα αποφασιστικότητα υπευθυνότητα

και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
μας τη σκληρή δουλειά προκειμένου
να οδηγήσουμε το σκάφος της οικονομίας

μας σε ασφαλές λιμάνι και να
επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη
δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων
απασχόλησης και τόνωση της κοινωνικής

συνοχής

Ο κ Χρήστος Σταϊκούρας είναι υπουργός
Οικονομικών

Παρά τις
αντίξοες
συνθήκες
η οικονομία
μας επιδεικνύει
ισχυρές
αντοχές
σταθερή
δυναμική και
οι προοπτικές
της μολονότι
πρόσκαιρα
θολώνουν

παραμένουν
ευοίωνες
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