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Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για την κατάθεση προϋπολογισμού  

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται σε 3η υψηλότερη στην ΕΕ» 

 

 

«Ο νέος προϋπολογισμός, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών 

Χρήστο Σταϊκούρα, προβλέπει ανάπτυξη, συρρίκνωση της ανεργίας και εκτόξευση των επενδύσεων 

και των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται όλες οι μειώσεις φόρων και εισφορών που έχουν 

νομοθετηθεί, ενώ δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιονδήποτε κλάδο της 

οικονομίας, με βάση και τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο. Η ΕΕ, στις προβλέψεις της, 

αναθεώρησε την ανάπτυξη του 2021 για την Ελλάδα προς τα πάνω, στο 7,1%, από το 6,9% που 

εκτιμά το ΥΠΟΙΚ, και προς τα κάτω, στο 5,2%, για το 2022. Η ανάκαμψη της οικονομίας σε σχήμα 

V αποδίδεται στην ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση και σε μια καλύτερη από την αναμενόμενη 

τουριστική περίοδο. Η νέα εκτίμηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι η 3η 

υψηλότερη στην ΕΕ, ωστόσο, το έλλειμμα 9,9% και το χρέος 203% είναι, επίσης, τα υψηλότερα 

στην ΕΕ. Η άσκηση πολιτικής για την προσέλκυση επενδύσεων, η αύξηση των εξαγωγών, αλλά και 

η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης αποτελούν στοιχεία που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη 

δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της στήριξης στο 

επιχειρείν, το οποίο καλείται να επιβιώσει της “δίδυμης κρίσης”, ενεργειακής και υγειονομικής, που 

αποστερούν την ικμάδα του σε δύσκολη χρονική συγκυρία, με την αποκλιμάκωση των πιέσεων να 

διαφαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, ότι θα συμβεί μετά το πρώτο τετράμηνο του νέου έτους. Είναι 

προφανές ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, με 70 μέτρα, διαμορφώνονται με βάση την 

ένταση και την έκταση της ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης, καθώς και τον περιορισμό των 

δυσμενών οικονομικών συνεπειών, γεγονός που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, ώστε, αφενός, να 

διατηρηθεί η αναγκαία ευελιξία στην αγορά και, αφετέρου, να μην εκτροχιαστεί σε καμία 

περίπτωση και για κανένα λόγο ο προϋπολογισμός.» 
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