
λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Κρίσης 
συνέχεια

 Οι οικονοµικοί και-
ροί που ζούµε είναι πολύ 
ενδιαφέροντες. Και εί-
ναι ενδιαφέροντες επει-
δή µαζί µε τις προσδοκί-
ες για καλύτερες ηµέρες 
κρύβουν και πολλούς κιν-
δύνους και παγίδες. Η ελ-
ληνική οικονοµία βρίσκε-
ται τα τελευταία τουλά-
χιστον δέκα χρόνια αντι-
µέτωπη µε συνεχείς προ-
κλήσεις. Από τη χρεοκο-
πία του 2010 κατάφερε να 
βγει το 2019, επιστρέφο-
ντας σε ταχείς ρυθµούς µε-
γέθυνσης. ∆εν πρόλαβε, 
όµως, να καρπωθεί τις θυ-
σίες των µεταρρυθµίσεων 
της εποχής των Mνηµονί-
ων. Ήρθε η πανδηµία και 
τα lockdown, που έβαλαν 
την οικονοµία στην κατά-
ψυξη. Πλέον, µε την ευ-
ρεία χρήση των 

 Συνέχεια της πανδηµίας του κορονοϊού µε άλλη 
µορφή θεωρεί πλέον το υπουργείο Οικονοµικών 
την ενεργειακή κρίση που ζούµε µε τη µορφή των 
ανατιµήσεων στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στο 
ηλεκτρικό ρεύµα, προσαρµόζοντας ανάλογα και τη δράση 
του για το επόµενο διάστηµα.
Είναι πλέον βέβαιο ότι ο χειµώνας 2021-2022 θα περάσει 

µε µια νέα έξαρση κρουσµάτων στο πεδίο της πανδηµίας και 
παράλληλα συνέχιση του «εισαγόµενου πληθωρισµού» από 
τα προϊόντα ενέργειας. Όποιος επιπλέον δηµοσιονοµικός 
χώρος προκύψει από την επόµενη αναθεώρηση του ρυθµού 
ανάπτυξης σχεδιάζεται από το κυβερνητικό επιτελείο να 
χρησιµοποιηθεί για ένα νέο πλέγµα µέτρων ανάσχεσης 
των ανατιµήσεων. 
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