
"The Banker": Ευρωπαίος υπουργός Οικονομικών 2023 ο Χρ. Σταϊκούρας 

 

Ως διάκριση της Ελλάδας, που αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας για 

την πρόοδο και τις επιδόσεις της χώρας μας στο- κρίσιμο και πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια- πεδίο 

της οικονομίας, χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τη βράβευσή του ως υπουργός 

Οικονομικών της Χρονιάς 2023 για την Ευρώπη, από το περιοδικό «The Banker» του ομίλου των «Financial Times». 

Προσθέτοντας, στη σχετική δήλωσή του, ότι το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού 

λαού, της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και της σκληρής 

προσπάθειας της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, είναι ένα βραβείο που ανήκει σε όλους: κράτος, πολίτες και 

επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: 

«Η σημερινή βράβευσή μου ως υπουργός Οικονομικών της Χρονιάς 2023 για την Ευρώπη, από το περιοδικό "The 

Banker" του ομίλου των "Financial Times", αποτελεί ξεχωριστή τιμή. 

Είναι μια διάκριση της Ελλάδας, που αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας 

για την πρόοδο και τις επιδόσεις της χώρας μας στο - κρίσιμο και πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια - 

πεδίο της οικονομίας. 

Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσαρμοστικότητας και της 

ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και της σκληρής προσπάθειας της κυβέρνησης του Κυριάκου 

Μητσοτάκη. 

Προσπάθεια όχι μόνο το 2022, αλλά αδιάκοπα από τον Ιούλιο 2019, για ισχυροποίηση της οικονομίας μας με 

οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά συμπεριληπτικό τρόπο, βελτίωση της ζωής των πολιτών και αναβάθμιση της 

θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, μέσα από αποτελεσματικές, διορατικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές. 

Μια σοβαρή, συστηματική προσπάθεια που διαπνέεται από βαθιά ευθύνη απέναντι στο σήμερα και το αύριο της 

χώρας και αξιοσημείωτη συνέπεια λόγων και πράξεων, παρά την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα των καιρών και τις 

αντίξοες διεθνείς συνθήκες. 

Ως εκ τούτου, είναι ένα βραβείο που ανήκει σε όλους: κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις. 

Μέσα σε μια ιστορική περίοδο επάλληλων κρίσεων, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει γιατί κατάφερε όχι μόνο να 

γυρίσει οριστικά σελίδα, κλείνοντας τον πολυετή, επώδυνο κύκλο της οικονομικής κρίσης, αλλά και να καταστήσει 

την οικονομία της πρότυπο αντοχής και δυναμικής. 

Μια οικονομία που αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και προβλέπεται 

να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία και το δύσκολο- διεθνώς- έτος 2023. Μια οικονομία που 

μετασχηματίζεται, παράγει και εξάγει καλύτερα και περισσότερο, προσελκύει επενδύσεις ρεκόρ και δημιουργεί 

θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και νέες προοπτικές. Μια οικονομία με χαμηλότερους φόρους, που εξ αυτού 

υπεραποδίδει και μπορεί να στηρίξει γενναία και αποτελεσματικά τους πολίτες στις κρίσεις. 

Μια οικονομία που, παρά την πρωτοφανή στήριξη της κοινωνίας κατά την πανδημική και ενεργειακή κρίση, κινείται 

στον δρόμο της δημοσιονομικής ευστάθειας, καταγράφοντας την μεγαλύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ 

στην Ευρώπη και στοχεύοντας σε επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από φέτος. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία κερδίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, την 

οικονομική εμπιστοσύνη και την θεσμική αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, 

προβάλλει, πλέον, ως υπόδειγμα προόδου. 

Ως κυβέρνηση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, κεφαλαιοποιώντας ήδη τα επιτεύγματα αυτά, 

να εξαλείψουμε παλιές και να ξεπεράσουμε νέες προκλήσεις ώστε να διασφαλίσουμε ένα ακόμα καλύτερο αύριο 

για όλους τους πολίτες, και κυρίως για τη νέα γενιά! Έτσι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ξεχωρίζει για τους σωστούς 

λόγους. 

Κλείνοντας, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή και την 

εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου από το 2019 την ευθύνη του υπουργού Οικονομικών, τους 

συναδέλφους μου υπουργούς, καθώς βέβαια και τους συνεργάτες μου, στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του 

υπουργείου Οικονομικών, για τη δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία, επ' ωφελεία της χώρας». 

Σημειώνεται ότι, οι Ευρωπαίοι υπουργοί που αναδείχθηκαν υπουργοί Οικονομικών της Χρονιάς την τελευταία 5ετία 

ήταν: 

-Το 2022 Finance Minister of the Year in global and European context η Λιθουανή ΥΠΟΙΚ Gintarė Skaistė. 

-Το 2021 Global Finance Minister of the Year ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Bruno Le Maire. 

-Το 2020 Finance Minister of the Year in Europe ο Ιρλανδός τέως ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup Paschal 

Donohoe. 

-Το 2019 Finance Minister of the Year in Europe ο τότε Πορτογάλος ΥΠΟΙΚ και τότε πρόεδρος του Eurogroup Mário 

Centeno. 

-Το 2018 Finance Minister of the Year in Europe ο τότε Σλοβάκος ΥΠΟΙΚ και νυν διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

της Σλοβακίας Peter Kažimír. 

 



Σταϊκούρας: «Θα διαφυλάξουμε τους καρπούς των θυσιών των προηγουμένων ετών και 

θα ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και συνολικά τη χώρα μας» - Στόχος η 

επενδυτική βαθμίδα - Θα συνεχίσουμε και το 2023 να βοηθάμε τους πολίτες 

 

Δέκα "στοιχήματα" θέτει το τρέχον έτος το υπουργείο Οικονομικών για την ελληνική οικονομία, η 

οποία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των 

μακροοικονομικών προοπτικών σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Και όπως δήλωσε ο 

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, «έχοντας, μάλιστα, ως πρόταγμα τη συνετή 

δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, θα αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά την αβεβαιότητα της περιόδου και θα κατακτήσουμε τον κεντρικό εθνικό στόχο για 

το 2023 στο πεδίο της οικονομίας, ο οποίος είναι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας». Θα 

συνεχίσουμε, είπε, να βοηθάμε τους πολίτες με όσα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Όπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών, τα "στοιχήματα" αφορούν: 

-στη διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας, 

-στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των 

πολυεπίπεδων κρίσεων, 

-στη συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις- κυρίως για τη 

μεσαία τάξη, 

-στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, 

-στην ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κατοικίας, 

-στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών, 

-στην εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη 

βέλτιστη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

-στην αντιμετώπιση του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους και τον περιορισμό του 

κινδύνου, εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων, δημιουργίας νέου χρέους, 

-στην ενίσχυση της Εθνικής 'Αμυνας, 

-στην ενεργό συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, στη διαμόρφωση της 

νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. 

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Σταϊκούρα, «η ανατολή του νέου έτους βρίσκει την παγκόσμια 

οικονομία- και ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή- αντιμέτωπη με πολλαπλές, σημαντικές 

προκλήσεις. Προκλήσεις που απορρέουν, κυρίως, από τις πολυεπίπεδες εξωγενείς κρίσεις τις οποίες 

κληροδότησε η περασμένη χρονιά, καθώς και από τη συντελούμενη, διεθνώς, στροφή σε πιο 

συσταλτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. 

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών σε 

μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, η Ελλάδα ξεκινά τη διαδρομή της στο 2023 υπό 

ευνοϊκότερους όρους, σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, την τελευταία 

τριετία, έχει κατορθώσει να επιδείξει υψηλή ανθεκτικότητα, θετική πορεία και ευοίωνες προοπτικές. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά και η δυναμική της αποτυπώνονται σε όλους, σχεδόν, τους βασικούς 

δείκτες: στην ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στις επενδύσεις και στις 

εξαγωγές που ενισχύονται σημαντικά, στην ανεργία που συρρικνώνεται, στις οικονομικές ανισότητες 

που μειώνονται, στα μη- εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαμορφώνονται, 

πλέον, σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, στις καταθέσεις νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων που έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία τριετία, στα δημόσια οικονομικά που 

σταθεροποιήθηκαν και βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω βελτίωσης, και, τέλος, στο ενισχυμένο κύρος 

και την αυξημένη αξιοπιστία της χώρας». 

Προσθέτει δε, ότι: «παράλληλα, το 2022, με την ολοκλήρωση της πρόωρης αποπληρωμής των 

δανείων του ΔΝΤ, την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και την έγκριση των 

τελευταίων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, καταφέραμε 

να γυρίσουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω μας το επώδυνο κεφάλαιο της οικονομικής κρίσης της 

περασμένης δεκαετίας. 



Όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα. Είναι επιτεύγματα 

συλλογικά, της κοινωνίας και της πολιτείας, για τα οποία εργαστήκαμε μεθοδικά, συνεκτικά και 

υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες. 

Πλέον, το 2023, καλούμαστε να κεφαλαιοποιήσουμε περαιτέρω τα επιτεύγματα αυτά και να 

ξεπεράσουμε παλιές και νέες προκλήσεις». 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική με τις δέκα προτεραιότητες, «θα διαφυλάξουμε τους καρπούς των 

θυσιών των προηγουμένων ετών και θα ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και συνολικά 

τη χώρα μας», λέει ο υπουργός Οικονομικών. Επισημαίνοντας ότι «έτσι θα καταφέρουμε να 

βελτιώσουμε περαιτέρω την καθημερινότητα και τις προοπτικές κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. 

Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, με 

σχέδιο, γνώση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα το 

αποτιμήσουν θετικά με την ψήφο τους στις φετινές κάλπες». 

 

Θα συνεχίσουμε και το 2023 να βοηθάμε τους πολίτες με όσα αντέχει ο κρατικός 

προϋπολογισμός 

 

«Βοηθάμε τους πολίτες με όσα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός», δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «έχει αποδειχθεί ότι την τελευταία τριετία 

κάνουμε ορθολογική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και επειδή πηγαίνει καλά η ελληνική 

οικονομία δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, 

επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Εκτιμώ ότι δημοσιονομικός χώρος θα δημιουργηθεί και το πρώτο 

εξάμηνο του 2023, εάν δημιουργηθεί θα επιστρέψει στην κοινωνία και δεν θα έχει να κάνει με τις 

εκλογές». 

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή και σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής που 

αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση, ο υπουργός σχολίασε ότι «η οικονομική πολιτική δεν γίνεται με 

ένα μέτρο, αλλά με συνδυασμό πολλών μέτρων». Και ανέφερε ότι «η Ελλάδα μειώνει φόρους, 

κατήργησε την εισφορά αλληλεγγύης, τις τελευταίες ημέρες μίλησα με δημόσιους υπαλλήλους που 

για πρώτη φορά είδαν μόνιμες αύξηση των απολαβών τους». 

Παράλληλα, δήλωσε ότι «έχουμε την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τέσσερις ποσοστιαίες 

μονάδες, έχουμε την επιδότηση και το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Η παροχή βοήθειας στους 

πολίτες δεν γίνεται μόνο με ένα μέτρο και βάζω σε αυτά και την επιδότηση του ρεύματος, η οποία 

είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την Ισπανία. 'Αρα όταν αξιολογείς το πώς βοηθάς έναν πολίτη το 

αξιολογείς ως κυβέρνηση στο σύνολο των μέτρων κι όχι μόνο σε ένα μέτρο». 

Ειδικά για τα τρόφιμα, ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνισε πως «στα τρόφιμα η κυβέρνηση έχει κάνει μία 

επιλογή. Η επιλογή αυτή είναι να φορολογήσει τα διυλιστήρια και το ποσό αυτό, τα 650 εκατομμύρια, 

να δοθούν στους καταναλωτές. Έτσι μία τετραμελής οικογένεια θα παίρνει 52 ευρώ το μήνα. Εάν 

μειώναμε τον ΦΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, η ωφέλεια θα ήταν 36 ευρώ, θα ήταν μικρότερη 

βοήθεια και δεν θα ήταν βέβαιο ότι θα κατέληγε στον καταναλωτή, καθώς μπορεί να χανόταν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Συνεπώς η βοήθεια που δίνεται είναι στοχευμένη, σε αυτούς που έχουν 

περισσότερη ανάγκη και όχι οριζόντια, καταλήγει στον καταναλωτή και το δημοσιονομικό κόστος 

των μέτρων που εισηγείται η αξιωματική αντιπολίτευση είναι 3,5 δισ. ευρώ το έτος, που σημαίνει ότι 

η Ελλάδα το 2023 θα επιστρέψει σε σημαντικά πρωτογενή ελλείμματα που πρέπει να το 

αποφύγουμε». 

Ενώ, για τη μείωση στα καύσιμα σημείωσε ότι «θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά. Το 

θέμα είναι τι δημοσιονομικό περιθώριο έχεις και τι επιλογές έχεις ως κυβέρνηση για να στηρίξεις τον 

πολίτη. Στα καύσιμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δίναμε το "fuel pass", δίναμε επιδότηση στο 

πετρέλαιο κίνησης και δίνουμε πολύ γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης». 

«Πολιτική της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο υπουργός, «είναι η βοήθεια στους πολίτες με συνδυασμό 

μέτρων και η απόδειξη έρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα 

βοηθάει τους πολίτες με το 2,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,3%». 

Ερωτηθείς για το θέμα των δανείων, ο υπουργός απάντησε ότι «η επαφή με τους τραπεζίτες θα είναι 

σε μηνιαία βάση. Οι συναντήσεις που έχουν γίνει έχουν τίτλους, δηλαδή δάνεια πολιτών και 



ευάλωτων νοικοκυριών, προμήθειες, επιτόκια καταθέσεων, πιστωτική επέκταση και εξωδικαστικός 

μηχανισμός. Για την περίπτωση των δανείων των ευάλωτων νοικοκυριών υπάρχει μία συμφωνία 

μεταξύ του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της Τραπέζης της Ελλάδος και του ευρωπαϊκού 

επόπτη ότι μία γκάμα περίπου 30 χιλιάδων δανειοληπτών, ενήμερων με πρώτη κατοικία και με 

στεγαστικό δάνειο ή και μικρό επιχειρηματικό δάνειο, θα καλύψει η τράπεζα χωρίς δημοσιονομικό 

κόστος το 50% της αύξησης της δόσεως για 12 μήνες». Και διευκρίνισε ότι «δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος ο αριθμός, διότι γραπτώς έχω πάρει απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι αν 

αυξήσουμε την περίμετρο ή αυξήσουμε το ποσοστό της δόσεως, τότε αυτό αμέσως θα μεταφραστεί 

από τον ευρωπαϊκό επόπτη ως "κόκκινο" δάνειο και θα αυξηθούν τα "κόκκινα" δάνεια, που πρέπει 

να το αποφύγουμε αυτό. Δεύτερον το θέμα των προμηθειών, δώσαμε στις τράπεζες 12 προμήθειες 

που εκτιμούμε ότι είναι υψηλές για τον πολίτη, το τραπεζικό σύστημα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει 

κάποιες από αυτές τις προμήθειες. Τρίτον, για τα επιτόκια καταθέσεων, πράγματι αποδέχεται το 

τραπεζικό σύστημα ότι τους τελευταίους μήνες κερδίζει πολύ περισσότερα, γιατί έχει αυξηθεί 

σημαντικά το κόστος των δανείων χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα το επιτόκιο των καταθέσεων. 

Έτσι έχουν δεσμευθεί ότι θα αυξηθεί σύντομα και γενναία το επιτόκιο των καταθέσεων. Υπάρχει μία 

σημαντική πιστωτική επέκταση την προηγούμενη χρονιά και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό σήμερα 

μπορώ να σας πω ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός των τελευταίων 12 ετών, αλλά ναι 

δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχουμε για αυτόν». 

Για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, ο υπουργός επανέλαβε ότι αφού δεν γίνεται να είναι 

γνωστή η τιμή του φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση έχει βάλει από τον κρατικό 

προϋπολογισμό στην άκρη 1 επιπλέον δισ. ευρώ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να βοηθηθούν τα 

νοικοκυριά για την ενεργειακή κρίση. Τέλος, ανέφερε πως για το «market pass» η πλατφόρμα για 

τις αιτήσεις θα ανοίξει τον Φεβρουάριο και η καταβολή των χρημάτων θα γίνει από το τέλος 

Φεβρουαρίου και μετά, στις αρχές κάθε επόμενου μήνα για έξι μήνες. 

 


