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Γ 
ια το οικονομικό περιβάλλον που δια-
μορφώνεται το 2022, αλλά και για τους 
στόχους της ελληνικής οικονομίας μιλά 

αποκλειστικά στη Realnews ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. «Παρά τις 
μεγάλες φουρτούνες, έχουμε τη σύνεση, την 
αποφασιστικότητα και το σχέδιο που οδηγεί 
το “εθνικό μας σκάφος” στον ιστορικό προο-
ρισμό του, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και 
ισχύος, ευκαιριών και προοπτικής για όλους», 
υποστηρίζει ο Χρ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξη του 
κράτους σε επιχειρήσεις και εργαζομένους λό-
γω της πανδημίας και, μετά τις εξελίξεις με την 
«Ομικρον», τονίζει πως «με γνώμονα τις εξελί-
ξεις, όχι βεβιασμένα, θα ενεργήσουμε, ανάλο-
γα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της 
χώρας». Οσον αφορά την ενεργειακή κρίση, 
προαναγγέλλει επέκταση των μέτρων. «Με τα 
σημερινά δεδομένα, αυτά τα μέτρα ή και άλλα 
θα πρέπει να επεκταθούν και για το 2022. Γι’ 
αυτό και θα υπάρξουν και πρόσθετες παρεμ-
βάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 Τα νέα μέτρα που έχουν να κάνουν με την 
ανάσχεση της μετάλλαξης «Ομικρον» μπο-
ρούν να επηρεάσουν τη μεγάλη εικόνα της 
ελληνικής οικονομίας;

Είναι γεγονός ότι οι μεταλλάξεις της COVID-19 
περιπλέκουν τη μάχη που δίνεται για τον έ-
λεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της παν-
δημίας. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει όλο και πε-
ρισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, να πάρουν νέα, αυστηρότερα μέ-
τρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του ι-
ού. Τα μέτρα αυτά, τα οποία δημιουργούν 
περιορισμούς στην οικονομική δραστηριό-
τητα, δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή πο-
ρεία και στην ανάπτυξη κάθε οικονομίας. Ο-
μως, όπως αποδείχθηκε το 2021, η ελληνική 
οικονομία διαθέτει, πλέον, ισχυρή ανθεκτικό-
τητα και έντονη δυναμική. Παρότι βρέθηκε 
αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις -υγειονο-
μική, κλιματική, ενεργειακή-, γεωπολιτικές ε-
ντάσεις και άλλες εξωγενείς δυσκολίες, οι ο-
ποίες προκάλεσαν παρατεταμένη αβεβαιό-
τητα και έντονη ρευστότητα, όχι μόνο δεν 
λύγισε, αλλά κατάφερε να ανακάμψει ισχυ-
ρά, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του 
αντίκτυπου της πανδημίας στο ΑΕΠ, πετυχαί-
νοντας, μάλιστα, σημαντικά οικονομικά επι-
τεύγματα, όπως είναι η αύξηση των επενδύ-
σεων και των εξαγωγών, η περαιτέρω μεί-
ωση της ανεργίας, η ενίσχυση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των πολιτών και το χαμη-
λό κόστος δανεισμού της χώρας.
Αυτή η δυναμική που έχει αναπτυχθεί μας 
καθιστά αισιόδοξους ότι θα ξεπεράσουμε 
για ακόμη μία φορά τα εξωτερικά εμπόδια 
που βρίσκονται στον δρόμο μας, χωρίς να 
εκτροχιαστούμε από τις ράγες της υψηλής, 
βιώσιμης, έξυπνης, πράσινης, ψηφιακής και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Συνεπώς, η 
θετική, μεγάλη εικόνα της οικονομίας, με τα 
σημερινά δεδομένα, δεν τίθεται σε κίνδυνο. 
Ξέρουμε πού είμαστε, ξέρουμε πού θέλου-
με να πάμε, ξέρουμε και πώς να πάμε! Πα-
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«Τα μέτρα για 
την ενεργειακή

 κρίση θα
 επεκταθούν και 
στη νέα χρονιά»

Χρήστος Σταϊκούρας  Υπουργός Οικονομικών

ρά τις μεγάλες φουρτούνες, έχουμε τη σύ-
νεση, την αποφασιστικότητα και το σχέδιο 
που οδηγεί το «εθνικό μας σκάφος» στον ι-
στορικό προορισμό του, σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας και ισχύος, ευκαιριών και προο-
πτικής για όλους.
 Οι ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να διατη-

ρηθούν και το 2022 στα μεγέθη του 2021; 
Αν εννοείτε σε επίπεδα του 7%, αυτό είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολο, αφού το 2021 ήταν ένα 
έτος ισχυρής ανάκαμψης και ανάκτησης, σε 
επίπεδο περίπου V των απωλειών του 2020.
Ομως, η σημαντική δυναμική που προσδίδει 
στο νέο έτος η ανάκαμψη του 2021 συν το 
γεγονός ότι το 2022 θα είναι το πρώτο πλή-
ρες έτος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις προ-
κειμένου το 2022 να είναι έτος υψηλής ανά-
πτυξης, βασισμένης σε ένα σύγχρονο, πιο 
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δί-
καιο, έξυπνο, πράσινο και ψηφιακό παρα-
γωγικό μοντέλο.
 Εχετε θέσει συγκεκριμένους στόχους για 

το 2022;
Φυσικά, φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στό-
χους. Συγκεκριμένα, επιδιώκουμε, το 2022, 
τη συνέχιση της επίτευξης υψηλών και δια-
τηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυν-
σης, τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, 
την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της 
ενισχυμένης εποπτείας, την επίτευξη μονο-
ψήφιου ποσοστού «κόκκινων» δανείων στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών και τη βελτίω-
ση των δημοσιονομικών μεγεθών. Ολα αυ-
τά εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην από-
κτηση επενδυτικής βαθμίδας, έως το 2023.
Οικοδομώντας στα όσα μέχρι στιγμής έχου-
με πετύχει, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, 
θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε και αυ-
τούς τους στόχους. Οπως, με επιτυχία, πράτ-
τουμε μέχρι σήμερα, κινούμενοι με τη «ση-
μαία» της ευθύνης και όχι με το «φλάμπου-
ρο» της δημαγωγίας.
 Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις 

που μπορεί να κλείσουν με κρατική εντολή; 
Αν ναι, η δέσμη των μέτρων θα περιλαμβά-
νει, για παράδειγμα, αναστολές εργασίας και 
μείωση των ενοικίων; 

Δύο χρόνια δεν αφήσαμε, σε καμία φάση 
της κρίσης, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυ-
ριά αβοήθητα. Λάβαμε γενναία και αποτε-
λεσματικά μέτρα, ύψους 43,3 δισ. ευρώ. 
Μέτρα που απέτρεψαν τα «λουκέτα», μείω-
σαν την ανεργία, στήριξαν τα εισοδήματα, 
ενίσχυσαν τις καταθέσεις. Μέτρα πολλά α-
πό τα οποία, παρά το γεγονός ότι ο τζίρος 
των επιχειρήσεων κινείται στα επίπεδα του 
2019, συνεχίζουν να υλοποιούνται έως σή-
μερα, ενώ επεκτείνονται και το 2022. Σε κά-
θε περίπτωση, παρακολουθούμε τη δυνα-
μική της οικονομίας και με γνώμονα τις εξε-
λίξεις, όχι βεβιασμένα, θα ενεργήσουμε, α-
νάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατό-
τητες της χώρας. Εξάλλου, έχουμε αποδεί-
ξει ότι, ως οικονομικό επιτελείο, αφενός δι-
αθέτουμε τα απαραίτητα γρήγορα αντανα-
κλαστικά, αλλά αφετέρου λειτουργούμε με 
ψυχραιμία, σύνεση και μεθοδικότητα, προ-
κειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία σήμε-
ρα, χωρίς να υπονομεύσουμε τις προοπτι-
κές του «αύριο».
 Δεν διαπιστώνεται, δηλαδή, υστέρηση ε-

σόδων τις τελευταίες εβδομάδες;
Τα έσοδα κινούνται ικανοποιητικά. Μετά την 
αύξησή τους κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ 
έναντι των στόχων την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Νοεμβρίου 2021, και τον μήνα Δεκέμ-
βριο, μέχρι προχθές, αυτά ήταν αυξημέ-
να κατά περίπου 480 εκατ. ευρώ. Η πορεία 
συνεπώς είναι θετική και οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, και στη σημαντική αύξηση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών.

«Υλοποιούμε μέτρα μόνιμης αύξησης του 
διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, προκειμένου 
να στηρίξουμε την αγοραστική τους δύναμη. Μέτρα 

μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
καθώς και παρεμβάσεις διαδοχικών αυξήσεων του 

κατώτατου μισθού»


