Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

Aνάπτυξη 7,1% το 2021 και 5,2% το 2022
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα
2021/11/11 15:07 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aνάπτυξη 7,1% το 2021 και 5,2% το 2022 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Ελλάδα στις φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις, που έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2021, σε
σύγκριση με αυτές του Ιουλίου (4,3%) και ελαφρώς προς τα κάτω για το 2022 (6%).
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
κερδίζει έδαφος, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης και της καλύτερης από το
αναμενόμενο τουριστικής σεζόν.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθεί σταδιακά, ενώ η
διευκολυντική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την ώθηση
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόκειται να διατηρήσουν τη
δυναμική στο μέλλον.
Τα μέτρα στήριξης έκτακτης ανάγκης προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες ανάγκες
της οικονομίας και αναμένεται να καταργηθούν σε μεγάλο βαθμό έως το τέλος του
2021, υποστηρίζοντας τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης.
«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κέρδισε δυναμική το 2021», τονίζει η
Επιτροπή. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η ελληνική οικονομία ανέκαμψε σημαντικά
κατά 3,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Το πραγματικό ΑΕΠ έφτασε στα προπανδημικά επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Η ανάκαμψη οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση, ιδίως στις επενδύσεις, και στη
συσσώρευση αποθεμάτων, ενώ η συνεχιζόμενη δημοσιονομική τόνωση διαδραμάτισε
κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της οικονομίας.
Οι αρχές συνεχίζουν να παρέχουν στοχευμένη και προσωρινή στήριξη στην οικονομία,
ιδίως για τη διατήρηση της απασχόλησης. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε το
καλοκαίρι, υποστηριζόμενο και από περισσότερες προσλήψεις στον τουριστικό τομέα.
Η οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται επίσης
να υποστηριχθεί από την έναρξη υλοποίησης έργων που παρουσιάζονται στο σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
Συνολικά, το ΑΕΠ προβλέπεται να ανακάμψει κατά 7,1% το 2021 και να αυξηθεί κατά
5,2% και 3,6% το 2022 και το 2023, αντίστοιχα.
Η ανάπτυξη το 2022 και το 2023 αναμένεται να οδηγηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, καθώς η ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική.

