
 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Το Eurogroup έλαβε απόφαση-ορόσημο για την 

Ελλάδα  

 

«Το Eurogroup, στη συνεδρίασή του, έλαβε μια απόφαση-ορόσημο για την 

Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, λίγο 

μετά την απόφαση του Eurogroup να ενεργοποιήσει μέτρα ελάφρυνσης του 

ελληνικού χρέους, ύψους 6 δισ. ευρώ.   «Με την απόφαση αυτή 

αναγνωρίζεται ότι σε συνέχεια της εξόδου από το καθεστώς ενισχυμένης 

εποπτείας τον περασμένο Αύγουστο, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη 

χώρα και την οικονομία μας - παρά τις πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις - 

καταγράφεται θετική πορεία και ευοίωνες προοπτικές. 

Απόφαση με την οποία πιστοποιείται ότι η Ελλάδα, μέσα σε αντίξοες - 

διεθνώς - συνθήκες, συνεχίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την 

υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», τόνισε ο Χ. Σταϊκούρας. 

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε, επίσης, ότι με την απόφαση του 

Eurogroup επιβραβεύεται η εντατική και συστηματική δουλειά κοινωνίας 

και πολιτείας, μέσα από την ενεργοποίηση της τελευταίας δόσης των 

συμπεφωνημένων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Πρόκειται 

για μέτρα συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τα εξής: 

- την αποδέσμευση της όγδοης και τελευταίας δόσης από τα κέρδη των 

ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων (τα 

γνωστά ANFA/SMP), η οποία εκκρεμούσε από το 1ο εξάμηνο του 2019, 

- τον μηδενισμό, για το 2ο εξάμηνο του 2022, του επιπρόσθετου 

περιθωρίου (step-up margin), η ενσωμάτωση του οποίου προβλέπεται στο 

επιτόκιο δανείων που έχει παραχωρήσει ο EFSF στην Ελλάδα, και 

- τον μόνιμο μηδενισμό - για πρώτη φορά - του περιθωρίου αυτού, από το 

2023 και μετά. 

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Συνεχίζουμε - και θα 

συνεχίσουμε - να εργαζόμαστε με σχέδιο, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες της πατρίδας μας, αλλά και πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, 

ώστε να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα ακόμα πιο ισχυρή και την 

οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά 

δίκαιη». 

Η αύξηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει την πρόοδο, την ανθεκτικότητα και 

τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας 

 

Η αύξηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει την πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη 

δυναμική της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για ανάπτυξη 

2,8% το γ' τρίμηνο εφέτος σε ετήσια βάση. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: 

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία 

της ελληνικής οικονομίας κατά το γ' τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με αυτά, 



το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 

περυσινό τρίμηνο, υψηλότερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, "το ΑΕΠ για το 

γ' τρίμηνο του 2022 επηρεάστηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο 

επίπεδο των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που αφορούν στην ενέργεια, 

αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας. Οι επιδοτήσεις αυτές δίδονται στις επιχειρήσεις και 

στα νοικοκυριά, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης". 

Σε κάθε περίπτωση, για το 9μηνο του 2022, παρά και την επί τα βελτίω 

αναθεώρηση των στοιχείων βάσης του 2021 που επηρεάζει τα μεγέθη του 

2022, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώνεται υψηλότερα από 

την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ 

αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023. Υψηλότερο κατά 45 δισ. 

ευρώ, ή κατά 25%, από το 2018! Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα 

αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού 

μέσου όρου το 2022. Και με τριπλάσιο ρυθμό το 2023. Δηλαδή, κάθε 

χρόνο η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

παρά τη σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα όρια της 

στασιμότητας ή ακόμη και της ύφεσης σε κάποιες χώρες. Αυτό είναι 

απόδειξη ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών 

του εθνικού πλούτου. Εφέτος εκτιμάται, όπως αποδεικνύουν και τα 

στοιχεία του 9μήνου του 2022, ότι θα επιτύχουμε ιστορικό υψηλό στις 

επενδύσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η 

Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων στην 

Ευρώπη την επόμενη τριετία. Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής δυναμικής της 

ελληνικής οικονομίας. 

Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά πιστοποιούν, για άλλη μια φορά, τη μεγάλη 

πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ισχυρή ανθεκτικότητα και τη 

σημαντική δυναμική της. 

Πρόοδος, ανθεκτικότητα και δυναμική που είναι καρπός της συνετής, 

υπεύθυνης και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και 

της σκληρής, κοινής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας- παρά τις αντίξοες, 

διεθνώς, συνθήκες- να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ισχυρή, πιο 

παραγωγική, πιο εξωστρεφή και περισσότερο κοινωνικά δίκαιη, και τη 

χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή». 


