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Η 
κυβέρνηση ανακινεί το θέμα των συ-
ντάξεων, αλλά το κάνει «υπεύθυνα και 
με σεβασμό στην άλλη πλευρά», τονίζει 

στη Realnews ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ, Δημήτρης Λιάκος, προειδοποιώντας 
ότι «ζούμε μια περίοδο έντονων ανακατατάξε-
ων και αυτό κάνει τις αγορές νευρικές και ευαί-
σθητες». Παράλληλα, αναλύει το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για τα «κόκκινα» δάνεια, εξηγώντας 
ότι θα υποβοηθηθεί η ελάφρυνση των τραπε-
ζικών ισολογισμών, αλλά «με έναν τρόπο που 
δεν οδηγεί στην πλήρη απαξίωση αυτών των 
τίτλων», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «για τους δανειο-
λήπτες δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη φάση και 
ισχύει το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο προστασίας». 

 Τράπεζες και «κόκκινα» δάνεια. Θα προχω-
ρήσει το σχέδιο για το asset protection scheme; 

Στόχος κάθε παρέμβασής μας είναι η επιστρο-
φή του τραπεζικού κλάδου στη χρηματοδό-
τηση της οικονομίας, ειδικά αυτήν την περί-
οδο που αποκτούμε αναπτυξιακή δυναμική 
έπειτα από μια πολυετή περίοδο ύφεσης και 
στασιμότητας. Το ζήτημα των «κόκκινων» 
δανείων αποτελεί τροχοπέδη γιατί δεσμεύει 
ρευστότητα και κεφάλαια, ωστόσο υπάρχει 
ένα συγκεκριμένο συμφωνημένο χρονοδιά-
γραμμα για τη σταδιακή απομείωσή τους, με-
ταξύ των τραπεζών και του SSM, το οποίο α-
κολουθείται μέχρι τώρα με σχετική επιτυχία. 
Η όποια πιθανή παρέμβαση, μετά την οριστι-
κοποίηση της τεχνικής λύσης, θα αποσκοπεί 

«Η ιταλική 
οικονομία, στη 
λογική των 
αγορών, 
εκλαμβάνεται 
ως διάχυση 
συστημικού 
κινδύνου προς 
τη χώρα μας, 
αλλά και σε 
άλλες χώρες»

«Η Ελλάδα επηρεάζεται
από το διεθνές 
περιβάλλον αστάθειας»

στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και 
θα λειτουργήσει ως ένα επιπλέον ισχυρό σή-
μα στις αγορές ότι το τραπεζικό σύστημα εί-
ναι σταθερό και εξυγιαίνεται διαρκώς. Αυτό, 
άλλωστε, έδειξαν τα stress tests του Μαΐου, 
υπό τις πλέον αυστηρές παραδοχές και αυτό 
πιστοποιούν οι αρμόδιοι εποπτικοί φορείς. 
 Ποιες θα είναι οι βασικές στοχεύσεις και 

ποια τα χαρακτηριστικά του σχεδίου; Αλλά-
ζει κάτι στην προστασία των δανειοληπτών;

Το σχήμα υποβοηθά την ελάφρυνση των τρα-
πεζικών ισολογισμών από τον όγκο των «κόκ-
κινων» δανείων με έναν τρόπο που δεν οδη-
γεί στην πλήρη απαξίωση αυτών των τίτλων. 
Τεχνικά έχει πολλές σύνθετες παραμέτρους 
και διαφορετικές παραλλαγές, ενώ σημαντι-
κή είναι η νομική προετοιμασία, καθώς θα 
πρέπει να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα να 
θεωρηθεί κρατική ενίσχυση λόγω των ευρω-
παϊκών κανόνων. 
Για τους δανειολήπτες δεν αλλάζει τίποτα σε 
αυτή τη φάση και ισχύει το ευνοϊκό θεσμικό 
πλαίσιο προστασίας που διαπραγματευτή-
καμε από την αρχή της διακυβέρνησής μας.
 Πώς επηρεάζουν την ελληνική οικονομία οι 

πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και 
το «μπρα ντε φερ» μεταξύ Ιταλίας και Κομι-
σιόν; Πόσο ουσιαστικός κίνδυνος είναι η Ιτα-
λία για την ελληνική οικονομία;

Ζούμε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αυτό κάνει τις 
αγορές νευρικές και ευαίσθητες ως προς την αξιολόγηση και 
τιμολόγηση του ρίσκου. Σε αυτό συμβάλλουν παράγοντες ό-
πως ο εμπορικός ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας, η διαφαινόμε-
νη άνοδος των επιτοκίων από τη FED, η αναστάτωση στις α-
ναπτυσσόμενες αγορές, το προσφυγικό, κ.ά. Στο ευρωπαϊκό 
πεδίο, πρέπει να συνεκτιμήσουμε και τα εσωτερικά ζητήμα-
τα, όπως η αναπτυξιακή επιβράδυνση, η ανεργία, το ζήτημα 
του χρέους, το προσφυγικό, η έλλειψη κοινού οράματος για 
το μέλλον και σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε και 
να κατανοήσουμε τη διένεξη Ιταλίας - Κομισιόν. 
Γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για μια ρευστή περίοδο με πολ-
λές προκλήσεις και οι αγορές λειτουργούν ως το ψυχολογικό 
βαρόμετρο που αντιδρά σε αυτές τις νέες συνθήκες. Οσον α-
φορά την Ιταλία, πρόκειται για μια μεγάλη οικονομία που πα-
σχίζει τα τελευταία χρόνια να βρει τον αναπτυξιακό βηματι-
σμό της. Το μέγεθος και οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για ολόκληρο τον στρα-
τηγικό σχεδιασμό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Πρόκειται, 
επίσης, για μια οικονομία του Νότου και αυτό τείνει, στη λογι-
κή των αγορών, να εκλαμβάνεται ως διάχυση συστημικού κιν-
δύνου (spill over) προς τη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. 
Η Ελλάδα, παρά τα θετικά στοιχεία που έχει πια να επιδείξει, 
βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο και γι’ αυτό επηρεάζε-
ται από το περιβάλλον αστάθειας. Παρακολουθούμε τις εξελί-
ξεις, έχουμε ως παρακαταθήκη την ποιοτική δουλειά που κά-
ναμε όλο το προηγούμενο διάστημα και παρεμβαίνουμε κά-
θε φορά εγκαίρως για να επαναβεβαιώνουμε τη διεθνή εμπι-
στοσύνη στη νέα προοπτική που διαμορφώσαμε για τη χώρα.

 Εκφράσατε πρόσφατα αισιοδοξία για την 
πορεία των επενδύσεων. Ωστόσο, τα στοιχεία 
της φετινής χρονιάς στον τομέα αυτό δεν εί-
ναι ενθαρρυντικά. 

Με εξαίρεση την πτώση στις παραγγελίες με-
ταφορικού εξοπλισμού, η συνολική εικόνα εί-
ναι εντελώς διαφορετική. Μετά από σχεδόν 
μια δεκαετία αποεπένδυσης, έχουμε για πρώ-
τη φορά αντιστροφή της κατάστασης. Οι δεί-
κτες οικονομικού κλίματος, μεταποίησης και 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκονται στα 
υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης 
και γνωρίζουμε ότι λειτουργούν ως προπο-
μπός για τη δημιουργία νέων επενδύσεων. 
Πρέπει, επίσης, να συνεκτιμηθεί η αποτύπω-
ση της πρώτης θέσης στην απορρόφηση του 
ΕΣΠΑ και του προγράμματος Juncker, των νέ-
ων συμβάσεων με την ΕΤΕπ και την EBRD, κα-
θώς και η επίδραση των προγραμμάτων χρη-
ματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, με τη μορφή ενός νέου γύρου αυξημένης 
επενδυτικής ζήτησης.
 Εχετε συντονιστικό ρόλο στην κυβέρνηση 

για τις επενδύσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα 
πρότζεκτ που προγραμματίζονται; Από την 
αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το 
πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού, προ-
κύπτει κάτι στον τομέα αυτόν;

Υπάρχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μεγά-
λων επενδυτικών έργων σε ώριμη ή τελική φά-
ση και νέες προτάσεις προς υλοποίηση για το 
επόμενο διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρω το Ελ-
ληνικό, το τουριστικό θέρετρο Atalanti Hills, 
την επέκταση παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέ-
λος», την ανακατασκευή των αεροδρομίων, 
τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, την ολοκλήρωση της 
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ, την επικείμενη 
αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων, τους αγωγούς διασύνδεσης φυσικού α-
ερίου σε Μακεδονία - Θράκη και τους σταθ-
μούς LNG, αλλά και νέα πολύ σημαντικά έρ-
γα με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπω-
μα, όπως η ενεργειακή διασύνδεση Αττικής - 
Κρήτης και η κατασκευή του αυτοκινητοδρό-
μου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. 
Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε σε κάθε 
στάδιο την προώθηση των επενδύσεων, πά-
ντα διασφαλίζοντας τους κανόνες ανταγω-
νισμού και περιβαλλοντικής προστασίας. Η 
Ελλάδα, τόσο μέσω των μεταρρυθμίσεων ό-
σο και χάρη στην υπεύθυνη εξωτερική πολι-
τική, έχει καταστεί ο πλέον ασφαλής και αξιό-
πιστος επενδυτικός προορισμός στην περιοχή 
της Ν.Α. Μεσογείου, ελκυστικός για μια πλη-
θώρα τομέων όπως ο τουρισμός, η αγροτο-
διατροφή, οι μεταφορές, οι ενεργειακές δια-
συνδέσεις, η ψηφιακή επέκταση, οι κατασκευ-
ές, καθώς και η υψηλού επιπέδου έρευνα και 
καινοτομία. Αυτό αποκομίσαμε από τις επα-
φές μας στις ΗΠΑ, αλλά και από τις συνεχείς 
επαφές μας με ενδιαφερόμενες επιχειρημα-
τικές αποστολές.
 Τι σημαίνει για το κυβερνητικό αφήγημα 

της καθαρής εξόδου ότι χρειάστηκε τόση ε-
πιχειρηματολογία προς τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς για το θέμα των συντάξεων;

Το θέμα των συντάξεων είναι γνωστό ότι απορ-
ρέει από την εποχή των προγραμμάτων και 
επιβλήθηκε υπό τους όρους και τις συνθήκες 
εκείνης της συγκυρίας. Σήμερα τα πράγματα 
έχουν αλλάξει και αυτό ακριβώς αποδεικνύ-
ει η ανακίνηση του θέματος από εμάς. Το κά-
νουμε, όμως, υπεύθυνα και με σεβασμό στην 
άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα, όμως, προχωρά-
με στη διόρθωση κοινωνικών αδικιών που ε-
πισώρευσε η κρίση και θέτουμε τις δικές μας 
μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες. Το ζήτη-
μα της καθαρής εξόδου και της αυτοδύναμης 
πορείας της χώρας στη μεταμνημονιακή επο-
χή είναι για εμάς κεντρική στρατηγική επιλο-
γή και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια ανά-
λυση με όρους επικοινωνίας ή αφηγήματος.
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