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«Εθνικός στόχος η Οικονομία της χώρας» 

 

Οι προσδοκίες για την φετινή πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν υψηλές παρά 

την αναμενόμενη «προσγείωση» της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Βαρόμετρο 

για το μέγεθος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2023 θα αποτελέσουν οι 

επενδύσεις. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι οι επενδύσεις φέτος θα «τρέξουν» με 

15,5%, σημειώνοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα 

μπορούμε με σιγουριά να εκτιμήσουμε ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε τροχιά 

ανάπτυξης και το νέο έτος. Οι προκλήσεις όμως παραμένουν, με μεγαλύτερες την ενεργειακή 

κρίση και του υψηλό πληθωρισμό. Ταυτόχρονα η ελληνική Οικονομία θα πρέπει να μείνει 

ανεπηρέαστη από τις εκλογές που θα διεξαχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου. Η χώρα μας 

μετά τις περιπέτειες που έχει περάσει τα τελευταία 13 χρόνια έχει ανάγκη από οικονομική 

αλλά και πολιτική σταθερότητα. Η κοινωνία απαιτεί πλέον από το πολιτικό προσωπικό της 

χώρας να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και να υπάρξει εθνική συνεννόηση 

σε μεγάλα θέματα, όπως είναι αυτά της Οικονομίας. Ο Απρίλιος θα είναι ένας ιδιαίτερα 

κρίσιμος μήνας για την χώρα. Είναι ο μήνας που θα ανακοινωθεί η ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας για το 2022 και από την οποία μπορεί να εξαρτηθεί η ανάκτηση της επενδυτικής 

βαθμίδας μέσα στο 2023. Το 2022 αναμένεται να κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης στην περιοχή 

του 6%, υπερδιπλάσιο από αυτόν της Ευρωζώνης. Το Απρίλιο, επίσης, θα ανακοινωθούν 

σημαντικές μειώσεις για το ελληνικό χρέος και το πρωτογενές έλλειμμα σε σχέση με τον ΑΕΠ. 

Με βάση λοιπόν το μέγεθος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και την μείωση του 

χρέους και του πρωτογενούς ελλείμματος εκτιμώ ότι θα επιτευχθεί η ανάκτηση της 

επενδυτικής βαθμίδας για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Επενδυτική βαθμίδα που θα 

πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο, καθώς τα οφέλη θα είναι σημαντικά για την ελληνική 

Οικονομία. Αφενός θα μειωθεί το κόστος δανεισμού για το κράτος και αφετέρου θα σταλεί 

ένα ηχηρό μήνυμα στους επενδυτές σε κάθε γωνία του πλανήτη. Στο Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωρίζουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν αυτές που 

κράτησαν «ζωντανή» την ελληνική Οικονομία τόσο κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης 

οικονομικής ύφεσης όσο και τα τελευταία 3 χρόνια της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν θα συμβάλουν σε 

μεγάλο βαθμό στην βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Οι υγιείς 

επιχειρήσεις που διατήρησαν ή και αύξησαν τις θέσεις εργασίας, που έγιναν ακόμη πιο 

εξωστρεφείς που καινοτόμησαν και επένδυσαν μέσα σε δύσκολες οικονομικά συγκυρίες αλλά 

και επιφανείς επιχειρηματίες και διακεκριμένες προσωπικότητες με πολυετή και σημαίνουσα 

προσφορά στην κοινωνία και την Οικονομία του Πειραιά θα βραβευθούν τη Δευτέρα 

09.01.2023, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Β.Ε.Π. 

 


