
7

ΠΟΛΙΤΙΚΗΗ μεγάλη ευκαιρία

 Realnews www.real.grΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μ
ηνύµατα αισιοδοξίας για την επανεκ-
κίνηση της οικονοµίας, µετά την κο-
ρύφωση της κρίσης που προκάλεσε η 

πανδηµία του κορωνοϊού, εκπέµπει το οικονοµι-
κό επιτελείο της κυβέρνησης. Kοινή πεποίθηση 
του υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκού-
ρα και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Αδωνι Γεωργιάδη, όπως τουλάχιστον προκύ-
πτει µέσα από τις αποκλειστικές δηλώσεις τους 
στη Realnews, είναι ότι η οικονοµία ανταποκρί-
νεται καλύτερα από ό,τι θα περιµέναµε και ότι η 
ανάκαµψη θα έρθει γρήγορα. 

Ο Χρ. Σταϊκούρας εκτιµά πως «η Ελλάδα έχει 
τη δυνατότητα και τη µεγάλη ευκαιρία όχι απλώς 
να ανακάµψει, αλλά να εισέλθει σε ισχυρή και 
βιώσιµη ανοδική τροχιά». Ο υπουργός Οικο-
νοµικών διάβασε µε ικανοποίηση τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν ότι η ύφεση στο πρώτο 
τρίµηνο ήταν µικρότερη του αναµενοµένου και 
θεωρεί πως µε τις πολιτικές που επέλεξε και εφάρ-
µοσε η κυβέρνηση έχει θέσει τις βάσεις για την 
ταχύτερη δυνατή σταθεροποίηση και ανάκαµψη 
της οικονοµίας, «ώστε τη φετινή ύφεση να διαδε-
χθεί, το 2021 και τα επόµενα έτη, µια δυναµική 
και σταθερή ανάπτυξη». Μάλιστα, στο οικονοµι-
κό επιτελείο εκτιµούν ότι τα δυσοίωνα σενάρια 
για διψήφιο ρυθµό συρρίκνωσης της ελληνικής 
οικονοµίας το 2020 δεν θα επιβεβαιωθούν και ότι 

η ύφεση θα κυµανθεί κάτω από το όριο του 8%. 
Ο Αδ. Γεωργιάδης επισηµαίνει ότι «η επανεκ-

κίνηση της οικονοµίας γίνεται µε ρυθµό ταχύτε-
ρο του αρχικά προβλεποµένου. Ο σχεδιασµός 
υλοποιείται µε επιτυχία: η πορεία των κρουσµά-
των είναι καθοδική, της αγοράς θετική». Βεβαί-
ως ο υπουργός σηµειώνει πως το «ταµείο» θα γί-
νει όταν έχουµε σαφή εικόνα για το πώς θα κινη-
θεί ο τουρισµός λόγω της πολύ µεγάλης συµβο-
λής του στο ΑΕΠ, ενώ δεν διστάζει να παραδεχθεί 
πως «το 2020 θα είναι µια χρονιά ύφεσης για την 
ελληνική οικονοµία». Επισηµαίνει, πάντως, ότι «η 
οικονοµία δείχνει να αντιδρά καλύτερα από τις 
-πλέον απαισιόδοξες- εκτιµήσεις και εµείς εργα-
ζόµαστε, συµβάλλοντας στο να κρατηθούν “ζω-
ντανές” οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι 

θέσεις εργασίας, για να αντιδράσει γρηγορότε-
ρα και θετικότερα».

Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να συνεχί-
σει να εφαρµόζει πολιτικές για τη στήριξη των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων και να επιταχύ-
νει την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, την ενί-
σχυση του τραπεζικού συστήµατος και την αντι-
µετώπιση του ιδιωτικού χρέους, τη στροφή προς 
την ψηφιακή οικονοµία και τις νέες τεχνολογίες. 
Οπως σωστά επισηµαίνει ο υπουργός Οικονο-
µικών, για όλα αυτά θα χρειαστούν καύσιµα, τα 
οποία θα διασφαλιστούν µε την κατάλληλη δη-
µοσιονοµική πολιτική, µε τον επιτυχή δανεισµό 
από τις αγορές και την αξιοποίηση των εγχώρι-
ων και ευρωπαϊκών µέσων και πόρων, στον βέλ-
τιστο δυνατό βαθµό.

«Η ανάκαµψη 
θα έρθει γρήγορα»

Μηνύµατα αισιοδοξίας 
για την επανεκκίνηση 

της οικονοµίας. 
Aποκλειστικές δηλώσεις 
στην «R» των υπουργών 

Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης

«Η επανεκκίνηση της οικονοµίας γί-
νεται µε ρυθµό ταχύτερο του αρχι-
κά προβλεποµένου και µε αποτελε-
σµατική στάθµιση του κινδύνου σε 
συνεργασία µε την επιτροπή των 
επιστηµόνων. Ο σχεδιασµός υλο-
ποιείται µε επιτυχία: η πορεία των 
κρουσµάτων είναι καθοδική, της 
αγοράς θετική.

Το “ταµείο” θα γίνει όταν έχουµε 
σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθεί 
ο τουρισµός, λόγω φυσικά της πολύ 
µεγάλης συµβολής του στο ΑΕΠ. ∆εν 
υπάρχει, βεβαίως, αµφιβολία ότι το 
2020 θα είναι µια χρονιά ανηφορι-
κή και δύσκολη, µια χρονιά ύφεσης 
για την ελληνική οικονοµία.

Προς το παρόν, πάντως, δείχνει 
να αντιδρά καλύτερα από τις -πλέον 
απαισιόδοξες- εκτιµήσεις και εµείς 
εργαζόµαστε, συµβάλλοντας στο να 
κρατηθούν “ζωντανές” οι επιχειρή-
σεις και να διατηρηθούν οι θέσεις 
εργασίας, για να αντιδράσει γρη-

γορότερα και θετικότερα.
Η αποτελεσµατικότητα της κυβέρ-

νησης αποτυπώνεται ανάγλυφα σε 
τρία ιστορικά ρεκόρ: στο ύψος του 
“πακέτου” στήριξης επιχειρήσεων 
και εργασίας, λόγω -είναι αλήθεια- 
και του πρωτοφανούς µεγέθους της 
κρίσης, στην ταχύτητα σχεδιασµού 
και ενεργοποίησης των χρηµατο-
δοτικών εργαλείων που µας έδω-
σαν την “πρωτιά” µεταξύ των χω-
ρών της Ε.Ε., στο µέγεθος του ανα-
πτυξιακού προγράµµατος από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση για την περίοδο 
έως το 2027.

Εχουµε, πλέον, την ιστορική ευ-
καιρία να αξιοποιήσουµε τους πό-
ρους αυτούς µε τρόπο παραγωγι-
κό, ώστε να µπορέσουµε να µετα-
σχηµατίσουµε την ελληνική οικο-
νοµία σε µοντέρνα, ανταγωνιστι-
κή και βιώσιµη και να την εδραιώ-
σουµε σε γερά θεµέλια για τις επό-
µενες δεκαετίες».

Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

 «Ο σχεδιασμός υλοποιείται με επιτυχία: η πορεία 
των κρουσμάτων είναι καθοδική, της αγοράς θετική»

«Η πανδηµία του κορωνοϊού επηρέασε αρ-
νητικά όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ, κυρίως 
την κατανάλωση και τις επενδύσεις, οδηγώ-
ντας την ελληνική οικονοµία σε σηµαντική 
ύφεση. Η κυβέρνηση, µε τα µέτρα που έλα-
βε από την πρώτη στιγµή, στηρίζει το δια-
θέσιµο εισόδηµα των πολιτών και την απα-
σχόληση, ενισχύει τη ρευστότητα των επιχει-
ρήσεων και τονώνει την κοινωνική συνοχή, 
προκειµένου να περιορίσει τις οικονοµικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονοµικής 
κρίσης. Ετσι θέτει τις βάσεις, µε την εφαρµο-
γή κατάλληλων πολιτικών, για την ταχύτερη 
δυνατή σταθεροποίηση και ανάκαµψη της 
οικονοµίας, ώστε τη φετινή ύφεση να δια-
δεχθεί, το 2021 και τα επόµενα έτη, µια δυ-
ναµική και σταθερή ανάπτυξη.

Οι πολιτικές αυτές περιλαµβάνουν, µετα-
ξύ άλλων, τη συνέχιση της µείωσης φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, την υλοποίηση µεταρρυθµί-
σεων, την προώθηση αποκρατικοποιήσεων 
και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσί-
ας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήµα-
τος και την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέ-
ους, τη στροφή προς την ψηφιακή οικονο-

µία και τις νέες τεχνολογίες, τη διάδοση της 
έρευνας και της καινοτοµίας και την πραγµα-
τοποίηση ποιοτικών επενδύσεων σε τοµείς 
όπως είναι η ενέργεια, οι υποδοµές, η πράσι-
νη οικονοµία και η πρωτογενής παραγωγή.

Για όλα τα παραπάνω θα χρειαστούν “καύ-
σιµα”. Και θα τα διασφαλίσουµε! Με την κα-
τάλληλη δηµοσιονοµική πολιτική, τον επιτυ-
χή δανεισµό από τις αγορές και την αξιοποί-
ηση των εγχώριων και ευρωπαϊκών µέσων 
και πόρων, στον βέλτιστο δυνατό βαθµό.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργώντας µε σχέ-
διο, όραµα, υπευθυνότητα και κοινωνική δι-
καιοσύνη, θα καταστήσουµε το πανευρω-
παϊκό εργαλείο ανάπτυξης εφαλτήριο οικο-
νοµικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας. ∆ιότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότη-
τα και τη µεγάλη ευκαιρία όχι απλώς να ανα-
κάµψει, αλλά να εισέλθει σε ισχυρή και βιώ-
σιµη ανοδική τροχιά. Είναι χρέος όλων µας 
να συµβάλουµε, ώστε να κερδηθεί το καθο-
ριστικό στοίχηµα της ανάπτυξης. Το οφεί-
λουµε στις επόµενες γενιές. Και είµαι αισιό-
δοξος ότι θα τα καταφέρουµε, µε πίστη στις 
δυνάµεις µας, αλληλεγγύη, µεθοδικότητα 
και σκληρή δουλειά!».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και τη μεγάλη ευκαιρία όχι απλώς να 
ανακάμψει, αλλά να εισέλθει σε ισχυρή και βιώσιμη ανοδική τροχιά»


