
Σταϊκούρας-Γεωργιάδης: Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ισχυρά το 2021 

ξεπερνώντας όλες τις αρχικές προβλέψεις 

 

«Η ελληνική οικονομία, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, ανέκαμψε ισχυρά το 

2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020», αναφέρουν σε 

κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την 

πορεία του ΑΕΠ πέρυσι. Ωστόσο, επεσήμαναν ότι «είναι βέβαια γεγονός ότι όλα 

αυτά "θολώνουν" από το νέο -παγκόσμιο- περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας, που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και επιβαρύνει 

σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς» και τόνισαν: «Γι' αυτό, πολίτες 

και Πολιτεία καλούμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, έχοντας πλήρη 

συναίσθηση των παραπάνω προκλήσεων, προκειμένου η παρούσα ισχυρή 

ανάκαμψη να δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη 

ανάπτυξη, προς όφελος όλων και πρωτίστως της νέας γενιάς».   

Αναλυτικά, οι δύο υπουργοί δήλωσαν τα εξής: 

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

ελληνικής οικονομίας. Το δ' τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 

7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα ο ρυθμός 

μεγέθυνσης της οικονομίας -για το σύνολο του έτους- να διαμορφώνεται στο 

8,3%. Δηλαδή, η ανάκαμψη ξεπέρασε όλες τις αρχικές προβλέψεις και αναμένεται 

-σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- να είναι από τις 

υψηλότερες στην ευρωζώνη. 

Θετικό για τις προοπτικές της οικονομίας είναι το γεγονός ότι η ανάκαμψη αυτή 

εδράζεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των 

καθαρών εξαγωγών. Επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τη 2η 

μεγαλύτερη αύξηση στην ευρωζώνη και εξαγωγές που διαμορφώνονται σε 

ιστορικά υψηλό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σημαντική συρρίκνωση 

της ανεργίας και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσα από 

συνεχείς μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης, εν μέσω διαδοχικών εξωγενών κρίσεων, και συνιστούν μία γραμμή 

άμυνας της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. 

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι όλα αυτά "θολώνουν" από το νέο -παγκόσμιο- 

περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, που ροκανίζει το διαθέσιμο 

εισόδημα των πολιτών και επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς. Γι' αυτό, πολίτες και πολιτεία καλούμαστε να συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε, έχοντας πλήρη συναίσθηση των παραπάνω προκλήσεων, 



προκειμένου η παρούσα ισχυρή ανάκαμψη να δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, 

διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προς όφελος όλων και πρωτίστως της 

νέας γενιάς. 

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των 

σύγχρονων και δυναμικών οικονομιών της Ευρώπης και η συνολική ισχυροποίηση 

της χώρας» 

 


