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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι αισιόδοξοι οικονομικοί δείκτες «δίνουν ενέργεια» στην ελληνική οικονομία 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή την ανακοίνωση των μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους οικονομικούς δείκτες 

της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε σχετικά:  

«Το δημόσιο πρέπει και οφείλει να γίνει το φωτεινό παράδειγμα-οδηγός στην προσπάθεια εξοικονόμησης 

ενέργειας. Άλλωστε, ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας στελεχώνεται από μερίδα του κοινωνικού 

συνόλου το οποίο, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, υφίσταται τις ίδιες πληθωριστικές πιέσεις και κινδύνους 

από το ενεργειακό πρόβλημα. Η οικονομία είναι κυκλική και το ενδεχόμενο ενεργειακής σπατάλης, και 

στο Δημόσιο, το μόνο που θα επιφέρει είναι αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή, άρα και αύξηση του 

κόστους διαβίωσης. Με άλλα λόγια, ο δημόσιος τομέας οφείλει να σκεφτεί και να δράσει όπως σκέφτεται 

ο καθένας από εμάς στο σπίτι και την επιχείρησή μας. Τα όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, δεν είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν και να έχουν αποτέλεσμα. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι κάθε δαπάνη του 

Δημοσίου την πληρώνουμε όλοι. Κάθε άλλη συζήτηση παρέλκει, αφού, μόνο το 2021, το ρεύμα στο 

Δημόσιο κόστισε 700 εκ ευρώ. Στο οικονομικό πεδίο, μέχρι τώρα, η Πολιτεία έχει στηρίξει την κοινωνία 

με μέτρα ύψους 50 δισ. ευρώ και, προφανώς, θα υπάρξουν και άλλα για φέτος και του χρόνου, μόνιμα 

και μη μόνιμα μέτρα, που σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το 2022 θα ξεπεράσουν τα 10 δις 

ευρώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι λογαριασμοί ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρώπης, ενώ ο συνολικός λογαριασμός για τις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις πλησιάζει τα 379 δις ευρώ, ποσά υπέρογκα τα οποία δεν θα διοχετευτούν στην κατανάλωση, 

στην ανάπτυξη και θα λείψουν από το εισόδημα. Σε αντίθεση με την ενεργειακή ένδοια, η ΕΛΣΤΑΤ έρχεται 

με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία να δώσει ψυχολογική, εκτός από οικονομική, 

τόνωση. Η χώρα μας είχε ρυθμό ανάπτυξης 7,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα πέρυσι ενώ, σε όρους όγκου, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 7,8% με βάση τα διαθέσιμα εποχικά 

διορθωμένα στοιχεία. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τον Αύγουστο, υποχώρησε στο 11,1% από 11,3% 

τον Ιούλιο, ενώ αντίθετα, στην ευρωζώνη, εκτινάχθηκε στα επίπεδα ρεκόρ του 9,1%. Παραταύτα, έχουμε 

δύσκολο χειμώνα μπροστά μας και δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός, αλλά αυξημένη ευθύνη 

όλων. Η θετική πορεία της οικονομίας της χώρας μας δεν πρέπει να ανακοπεί και δεν πρέπει να 

επιτρέψουμε να γίνει θυσία στο ενεργειακό. Η Κομισιόν προχωρά στην επιβολή μέτρων για το ενεργειακό 

κόστος και στη πληρωμή του αστρονομικού λογαριασμού που δημιούργησε. Ανάγκα και θεοί πείθονται…» 

 


