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Θέμα: Πως θα επηρεάσει η προεκλογική περίοδος από τον Γενάρη την αγορά και την 

οικονομία - Μέτρα τόνωσης και κατά πόσο έχει λειτουργήσει το Ταμείο Ανάκαμψης 

 

 

«Η αγορά πρέπει να τρέξει για να ξεπεράσει την περίοδο των εκλογών» 
 

Ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο οικονομικό σχέδιο για την ανάκαμψη της χώρας βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το 

ελληνικό σχέδιο πρέπει να συνεχιστεί, με τη σταθερή δυναμική που έχει προσδώσει στην 

οικονομία μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε παντοιοτρόπως από την προεκλογική περίοδο, 

που τουλάχιστον αυτή τη φορά γίνεται σε βάθος τετραετίας. Και τούτο γιατί στο παρελθόν οι 

πολλαπλές, πρόωρες και έκτακτες προεκλογικές περίοδοι δημιούργησαν «νεφελώδεις 

καταστάσεις» ως προς τις οικονομικές επιλογές της «επόμενης ημέρας». Σαφώς, πριν και 

μετά τις εκλογές η βοήθεια προς τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα προέχει και, βεβαίως, δεν 

αναιρεί την ανάκαμψη, γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός του 2023, παρά τις πολιτικές προκλήσεις, 

περιέχει αποθεματικά 1+1 δις ευρώ για πρόσθετα μέτρα στήριξης. 

 

Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει προτάξει την επίτευξη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες 

εκλογές, διαβλέποντας το ενδεχόμενο ενός χρονικού διαστήματος πολιτικής αστάθειας, η οποία 

θα τορπιλίσει, επί της ουσίας, το επενδυτικό αίσθημα ασφάλειας που έχει επιτύχει να εμφυσήσει 

στις αγορές η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και να σκοτεινιάσει τους οικονομικούς ορίζοντες που θα 

κινηθεί η χώρα την επόμενη των εκλογών είναι μια πραγματικότητα που έχει ξανασυμβεί. Μην 

ξεχνάμε ότι τα μηνύματα από το διεθνές περιβάλλον είναι ήδη ορατά. Καθυστερήσεις στις 

αναβαθμίσεις της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης «βλέπουν» οι αναλυτές, λόγω των 

εθνικών εκλογών του 2023, καθώς και των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, κάτι που σημαίνει 

πως ο εθνικός στόχος της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 ενέχει κινδύνους.  

 

Θα «κομίζαμε γλαύκας…» αν απαριθμήσουμε τα οφέλη για την οικονομία της χώρας από την 

επενδυτική της αναβάθμιση, γεγονός που εκτιμώ ότι οφείλει να αντιληφθεί από άκρου σε άκρο 

όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας που θα επιδιώξει την εκλογική ψήφο του λαού. Μια αναστάτωση 

τώρα θα παράσχει επιπρόσθετα «εφόδια» σε όλους εκείνους που δεν βλέπουν με καλό μάτι την 

ανάκαμψη της αγοράς, αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε να συγκρατήσει τις 

πληθωριστικές πιέσεις μέσα στην ΕΕ πράγμα αδιανόητο για τους πολέμιους της ανάπτυξης της 

χώρας. Οι εθνικές εκλογές δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο για την επενδυτική βαθμίδα, αλλά 

επιταχυντή. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα οδηγήσουν στο σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης 

με σαφές στίγμα για δημοσιονομικό νοικοκύρεμα και πολιτικές που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

όπως δηλαδή είναι το στίγμα που ακολουθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Αν όμως οι εκλογές δεν 

καταλήξουν σε ισχυρή κυβέρνηση, η επενδυτική βαθμίδα, πιθανώς, θα αποδειχθεί «όνειρο 

θερινής νυκτός» για το 2023, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουμε από ξένους οίκους 

αξιολόγησης.   

 

Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι η Ελλάδα 

ήταν μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών που κατέθεσαν αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης 

πληρωμής από το ΤΑΑ και η πρώτη που καταθέτει αίτημα για την τρίτη πληρωμή στο σκέλος των 

δανείων. Υπενθυμίζεται πως το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης, που εκταμιεύτηκε στις 8 

Απριλίου του 2022, ανήλθε, επίσης, σε 3,56 δισ. ευρώ με 1,72 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,84 

δισ. ευρώ για δάνεια. Όσον αφορά στην προχρηματοδότηση, που εκταμιεύθηκε το 2021, 

αντιστοιχεί στο 13%, δηλαδή 3,96 δισ. ευρώ, από ένα σύνολο χρημάτων 31 δις ευρώ που 

αναλογούν στην Ελλάδα από το ΤΑΑ. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν 

ενταχθεί, προς το παρόν, 372 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ. Τα έργα 

εμπίπτουν στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, δηλαδή στην «Πράσινη μετάβαση», 

στην «Ψηφιακή μετάβαση», σε «Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή» και σε 

«Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας». Δεν θα κουραστώ να 
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επισημαίνω ότι για να επιτύχουμε το μέγιστο βαθμό απορροφητικότητας, το μέγιστο ρυθμό 

υλοποίησης του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα σήμερα 

και όχι να αναζητούμε λύσεις αύριο, αλλά και να μην αναλώνεται χρόνος σε ατέρμονες και 

αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

Είναι γνωστή και πάγια η θέση του επιχειρηματικού κόσμου για πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα, καθώς και η άποψη που διαχρονικά διατυπώνουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση, να 

εξαντλεί την τετραετία και να κρίνεται στο τέλος της θητείας της. Συμφωνώ, λοιπόν, απόλυτα και 

επιδοκιμάζω την απόφαση του Πρωθυπουργού να σταματήσει την εκλογολογία και να βάλει τέλος 

σε όλα τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας 

των εθνικών εκλογών είναι το 2023. Η «εκλογική γυμναστική» και τα μετεκλογικά σενάρια 

σχηματισμού κυβέρνησης σταμάτησαν να προξενούν προβληματισμό στην επιχειρηματικότητα 

του τόπου το 2022 και επανέφεραν ηρεμία και μια καλύτερη ψυχολογία στην αγορά τουλάχιστον 

μέχρι το τέλος του έτους. 

  

Είναι, βεβαίως, αναμενόμενο πως από το πρώτο τρίμηνο του 2023 και για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτηθεί πριν και κατά τη διάρκεια μιας πιθανής διπλής εκλογικής διαδικασίας απλής αναλογικής 

θα «καθυστερήσει» η αγορά, οι επενδύσεις και συνεπώς η ανάκαμψη της οικονομίας. Ως εκ 

τούτου καλό θα είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η ευημερία των πολιτών, που θα ακουστούν 

κατά τα «ειωθώτα» στην προεκλογική περίοδο να μην παραμείνουν «από άμβωνος» έννοιες, 

αλλά να αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο της πολιτικής. Δεν είναι ώρα να συρθούμε στο κακό 

παρελθόν της οικονομίας, ούτε να θυσιαστούν οι κόποι μιας μεγάλης προσπάθειας που έγινε. 

Προσωπικά επιδοκιμάζω τη στάση ευθύνης του Έλληνα πρωθυπουργού απέναντι στη χώρα με την 

ανάληψη του πολιτικού κόστους και εύχομαι να καταφέρει να το κεφαλαιοποιήσει στις εκλογές, 

να το εκτιμήσουν οι ψηφοφόροι, έτσι ώστε στις κάλπες της νέας χρονιάς να έχουμε μια ισχυρή 

κυβέρνηση και μια ενισχυμένη οικονομία. 
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