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Υψηλή οικονομική ανάπτυξη με πειθαρχημένα,
υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά

Η

Άρθρο
του υπουργού
Οικονομικών
κ. Χρήστου Σταϊκούρα

Η φετινή, 84η ΔΕΘ, συμπίπτει με την έναρξη μιας συγκροτημένης
προσπάθειας για την ανάταξη της χώρας, της Μακεδονίας και της
Θεσσαλονίκης.
Αυτή την περίοδο, Έλληνες και ξένοι οικονομικά δρώντες διαπιστώνουν ότι το κλίμα βελτιώνεται ενώ προσδοκούν περαιτέρω
ενίσχυση.

Ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο, βήμα – βήμα, δημιουργούν τις ανα-

γκαίες συνθήκες, με σχέδιο και χωρίς παληκαρισμούς, για την επάνοδο της οικονομίας
και της χώρας στην πλήρη κανονικότητα.
Ήδη, κατά το πρώτο δίμηνο της νέας διακυβέρνησης, καταγράφονται, στο πεδίο της οικονομίας,

High economic growth
with disciplined, sound and sustainable public ﬁnances

θετικές εξελίξεις.

Christos Staikouras Minister of Finance

• Τα έντοκα γραμμάτια έχουν εκδοθεί με το χαμηλότερο κόστος των τελευταίων 15 ετών.
• Το 7ετές ομόλογο εκδόθηκε με κόστος δανεισμού στο μισό της αντίστοιχης έκδοσης του
2018.
• Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε,
σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση από το
2008, ξεπερνώντας μάλιστα το μέσο όρο της Ευρωζώνης για πρώτη φορά από το 2014.
• Ο Δείκτης PMI παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα, επιβεβαιώνοντας το θετικό οικονομικό
κλίμα.
• Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική, και τα έσοδα ενισχύονται.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, εντείνουμε την προσπάθειά μας.
Ορίζοντας επακριβώς το δημοσιονομικό χώρο
κάνουμε το καλύτερο, πρωτίστως υπέρ των πολλών.

Τ

This year’s, 84th TIF, coincides with the start of a concerted/focused effort to revitalize the country, Macedonia
and the city of Thessaloniki.

Currently, Greek and foreign economic agents are observing

that the economic climate is improving while they expect fur-

ther strengthening.
The Prime Minister and the Ministry of Finance, step by step,

are creating the necessary conditions, with a plan, to restore the economy
and the country to full normality.
Already, in the first two months of new governance, positive develop-

ments have been recorded in the field of economics.
• Treasury bills were issued at the lowest cost of the last 15 years.
• The 7-year bond was issued at half the cost of the same-term 2018 debt
issuance.
• The Economic Sentiment Indicator has strengthened, marking its highest
performance since 2008, even surpassing the euro area average for the
first time since 2014.
• The Purchasing Managers’ Index (PMI) remained at particularly high
levels, confirming the positive economic climate.
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Όπως πράξαμε, με τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% και τη βελτίωση
του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πολιτών.
Όλες οι πολιτικές που σχεδιάζουμε θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακή διάσταση, και
ως οδηγό την διαρκή αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ αποδοτικότητας και ισότητας.
Μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

• Budget execution is satisfactory, and revenue is increased.

Χωρίς πλειοδοτικούς λαϊκισμούς προσπαθούμε να

In this context, we are intensifying our efforts.

ανατάξουμε την οικονομία.

By precisely defining the budget space we do our best, first and fore-

Ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο προ-

most for the majority of the population.

τάσσουμε ως θεμελιώδη στόχο την οικονομική μεγέ-

As we have done, with the mean reduction of ENFIA by 22% and

θυνση εντός πλαισίου πειθαρχημένων, υγιών και

by improving the regulatory framework for citizens' arrears.

βιώσιμων δημόσιων οικονομικών.

All the policies we are planning should have a pro growth dimension,

Με αυστηρή τήρηση των προϋπολογισμών, από

and to constantly strive for a balance between efficiency and equity.

όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Between economic efficiency and social justice.

Με δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, με

Without bidding populism we are trying to revitalize the economy.

αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ευ-

The Prime Minister and the Ministry of Finance are setting forth as

σταθή τραπεζικό τομέα, με κάλυψη του επενδυτικού

a fundamental objective, an economic expansion within disciplined,

χάσματος, με εξωστρεφή προσανατολισμό και ψη-

sound and sustainable public finances.

φιακό εκσυγχρονισμό.

With strict adherence to the budgets of all general government bod-

Η προσέγγιση αυτού του στόχου έχει δρομολογηθεί

ies.

να γίνει με την κίνηση της χώρας και πρωτίστως της

With a fairer distribution of wealth generated, with increasing full-

οικονομίας επί ενός ανοδικού, ενάρετου «σπιράλ».

time jobs, with a stable banking sector, with the closing of the invest-

Επί αυτού, ιεραρχημένοι στόχοι είναι το χαμηλό κό-

ment gap, with an extrovert orientation and digital modernization.

στος δανεισμού, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών

The approach to this goal has been launched to do by moving the

περιορισμών, η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική

country and, firstly, the economy on an upward, virtuous “spiral”.

βαθμίδα, η βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου

The prioritized targets are low borrowing costs, the abolishment of

χρέους και συνακόλουθα η ενίσχυση της διαπραγμα-

capital controls, the return of the country to the investment grade

τευτικής μας δυνατότητας για μείωση των πρωτογε-

scale, the improvement of the sustainability of public debt and thereby

νών πλεονασμάτων.

the enhancement of our negotiating ability to reduce primary sur-

Ο οδικός χάρτης εντός του ανοδικού σπιράλ, ενδει-

pluses/surplus targets.

κτικά προβλέπει: αυστηρή τήρηση των προϋπολογι-

The road map within the upward spiral, indicatively, contains: fiscal

σμών από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης,

discipline for all general government bodies, the widening the tax

διεύρυνση της φορολογικής βάσης με ενίσχυση των

base by upgrading digital infrastructure and enhancing electronic

ηλεκτρονικών συναλλαγών, μείωση των φορολογι-

transactions, tax reliefs, the closing of the investment gap by promot-

κών βαρών, ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατο-

ing privatizations, the promotion of real estate development and flag-

λισμού,

χάσματος,

ship investments, the reduction of state arrears, the implementation

προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και των εμβλη-

of the Public Investment Budget, the reduction of NPLs and NPEs,

ματικών επενδύσεων, μείωση των οφειλών του Δη-

the supporting – through structural reforms – of the healthy entre-

μοσίου, εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων

preneurship.

Επενδύσεων, στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

At the same time, it is necessary to create a more efficient and tech-

Ταυτόχρονα απαιτείται η δημιουργία ενός πιο αποτε-

nologically advanced state, to invest in education, research and inno-

λεσματικού και τεχνολογικά αναβαθμισμένου κρά-

vation, and to strengthen social solidarity for our weakest

τους, η επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την

compatriots/citizens.

καινοτομία και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγ-

The economic policy we implement is nationally necessary.

γύης προς τους πιο αδύναμους συμπατριώτες μας.

It is not class based.

Η οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε είναι εθνι-

All of the aforementioned are preconditions for Greece to become a

κώς αναγκαία. Δεν είναι ταξική. Όλα τα παραπάνω

strong country on the highly demanding and competitive European

αποτελούν, εκ των ων ουκ άνευ, προϋποθέσεις για να

and world stage.

καταστεί η Ελλάδα μία ισχυρή χώρα στην ιδιαίτερα

I believe that together we will succeed.

κάλυψη

του

επενδυτικού

απαιτητική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
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