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 Ο πρωθυπουργός και αρμόδια κυβερνη-
τικά στελέχη έχουν αποκλείσει ένα ενδεχόμε-
νο νέο γενικό lockdown. Είστε αισιόδοξος; Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα μπορεί η κυβέρνη-
ση να στηρίξει εκ νέου επιχειρήσεις και ερ-
γαζομένους;

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μη 
βρεθεί ξανά η αγορά σε συνθήκες γενικευ-
μένου lockdown.
Οσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, υπεν-
θυμίζω ότι ακόμη και σήμερα, που η αγο-
ρά λειτουργεί χωρίς ουσιαστικούς περιορι-
σμούς, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί 
μέτρα στήριξης κλάδων και επιχειρήσεων.
Μέτρα όπως είναι, ενδεικτικά, το πρόγραμμα 
κάλυψης μέρους των πάγιων δαπανών επι-
χειρήσεων, τα προγράμματα επιδότησης δό-
σεων δανείων για φυσικά και νομικά πρόσω-
πα, η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμά-
των στήριξης -μέσω ΕΣΠΑ- για συγκεκριμέ-

νους κλάδους, όπως είναι η εστίαση, ο του-
ρισμός και τα γυμναστήρια, ενώ συνεχίζεται 
και η ενίσχυση εργαζομένων.
Μέτρα συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ για το 
β’ εξάμηνο του έτους.

Η αποτελεσματικότητα των κυβερνητι-
κών μέτρων στήριξης αποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο, οι συστάσεις νέων 
επιχειρήσεων -το οκτάμηνο του έτους- δι-
αμορφώνονται στα προ πανδημίας επί-
πεδα, ενώ την ίδια περίοδο μειώνονται 
σχεδόν κατά 50% -σε σύγκριση με πέρυ-
σι- οι διαγραφές επιχειρήσεων.

 Οι αποζημιώσεις των πληγέντων 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές αποδί-
δονται άμεσα;
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ανταπο-
κρινόμαστε στη μεγάλη αυτή πρόκληση 
με πρωτοφανή ταχύτητα: μέσα σε ένα 
15νθήμερο από την έναρξη λειτουργί-
ας της πλατφόρμας για κρατική αρωγή 
στις πυρόπληκτες περιοχές, έχουν διατε-
θεί συνολικά πάνω από 21,5 εκατ. ευρώ 
στους πρώτους 4.270 πολίτες (μοναδιαί-
οι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους, 
ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρο-
μής, αποζημίωση οικοσκευής και έναντι 
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζω ότι το ευρύ «δίχτυ» στήρι-
ξης, που καλύπτει νοικοκυριά, επιχειρή-
σεις και περιοχές που επλήγησαν από 
πυρκαγιές από την 1η Μαΐου, περιλαμ-
βάνει επίσης πρόβλεψη αφορολόγητου 
και ακατάσχετου των ενισχύσεων προς 

τους πληγέντες, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 
για την τριετία 2021-2023, αναστολή φορο-
λογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών ει-
σφορών, αναστολή δανειακών υποχρεώσε-
ων, απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρή-
σεις -συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων- του επιστρεπτέου μέρους 
της επιστρεπτέας προκαταβολής κ.ά.
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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ

Η
εκτίμηση του υπουργείου Οικονο-
μικών είναι ότι ο ρυθμός μεγέθυν-
σης της οικονομίας το β’ τρίμηνο 

του 2021, σε ετήσια βάση, θα είναι διψήφιος», 
αποκαλύπτει στη Realnews ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
«Πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας καταδεικνύ-
ουν ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η οικονομία 
θα κινηθεί καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, 
αφού όλες οι συνιστώσες της εγχώριας ζήτη-
σης (ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, επεν-
δύσεις), αλλά και οι καθαρές εξαγωγές υπηρε-
σιών, κινούνται σε θετικό πρόσημο», προσθέ-
τει. Ο Χρ. Σταϊκούρας περιγράφει το σχέδιο για 
την περαιτέρω μείωση της φορολογίας, αλλά 
και τους στόχους της κυβέρνησης.
Ο υπουργός Οικονομικών τονίζει πως η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισμένη να μη βρεθεί ξανά 
η αγορά σε συνθήκες γενικευμένου lockdown, 
αλλά παράλληλα επισημαίνει πως ακόμη και 
σήμερα, που η αγορά λειτουργεί χωρίς ουσι-
αστικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση συνε-
χίζει να υλοποιεί μέτρα στήριξης κλάδων και 
επιχειρήσεων.

 Η πορεία των δημόσιων εσόδων τι δείχνει; 
Προερχόμαστε από μια δύσκολη χρονιά, με 
γενικό lockdown.

Κινούνται ικανοποιητικά, κατά περίπου 400 
εκατ. ευρώ καλύτερα από τις τελευταίες εκτι-
μήσεις του υπουργείου Οικονομικών. Η χρο-
νιά είναι πράγματι δύσκολη, αλλά η βελτίω-
ση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολι-
τών (+5% το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε 
σχέση με το αντίστοιχο του 2020), το σταδι-
ακό «άνοιγμα» της οικονομίας και η στροφή 
των πολιτών στη χρήση «πλαστικού» χρήμα-
τος ενισχύουν, κάθε μήνα, όλο και περισσό-
τερο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι αυτές τον 
Αύγουστο του 2021, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019, είναι αυξη-
μένες κατά 35,5%, απόρροια κυρίως 
ενίσχυσης της καταναλωτικής δαπάνης.
 Η ανάπτυξη πού θα κυμανθεί φέτος;
Πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας κα-
ταδεικνύουν ότι, με τα σημερινά δεδο-
μένα, η οικονομία θα κινηθεί καλύτε-
ρα από τις αρχικές εκτιμήσεις, αφού 
όλες οι συνιστώσες της εγχώριας ζή-
τησης (ιδιωτική και δημόσια κατανά-
λωση, επενδύσεις), αλλά και οι καθα-
ρές εξαγωγές υπηρεσιών, κινούνται σε 
θετικό πρόσημο.
Ενδεικτικά, το οικονομικό κλίμα δια-
μορφώνεται σε υψηλά 20ετίας, η βι-
ομηχανική παραγωγή κινείται σταθε-
ρά -επί 8 μήνες- ανοδικά, η μεταποίη-
ση ενισχύεται σημαντικά, η οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζει εντυπωσι-
ακή αύξηση, ενώ οι αφίξεις στον του-
ρισμό έχουν ήδη υπερβεί το 72% του 
2019, με υψηλότερη μάλιστα -σε σχέση 
με το 2019- μέση δαπάνη ανά ταξίδι.
Ετσι, σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες, 
η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομι-
κών είναι ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της 
οικονομίας το β’ τρίμηνο του 2021, σε 
ετήσια βάση, θα είναι διψήφιος.
 Ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί περαιτέρω; Θα 

υπάρξουν και άλλες φοροελαφρύνσεις;
Είχαμε εξαρχής δηλώσει ότι θα εφαρμόσου-
με μια δημοσιονομική πολιτική προσανατο-
λισμένη στην κατεύθυνση μείωσης φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις.
Αυτό κάναμε με συνέπεια την προηγούμε-
νη διετία. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. 

«Διψήφιος
ο ρυθμός

ανάπτυξης 
στο β’ τρίμηνο»

«Η ελληνική οικονομία θα κινηθεί φέτος 
καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, αφού 
όλες οι συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης, 
αλλά και οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών, 

κινούνται σε θετικό πρόσημο»

Χρήστος Σταϊκούρας Yπουργός Οικονομικών

Ηδη προβλέπονται συγκεκριμένες μειώσεις φόρων και για το 2022, όπως είναι η κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω μείωση της 
φορολόγησης των επιχειρήσεων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι όποιες πρόσθετες μειώσεις φόρων θα εξαρτηθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που εκτι-
μάται ότι θα προκύψει την επόμενη χρονιά.
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