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Συνέντευξη
Ετσι, ενδεικτικά, η τελευταία έκθεσή του βρίσκει δημοσιονομικό κενό και για το 2019, όταν έχουμε συμφωνήσει πρόσφατα -και μαζί τους- ότι ο δημοσιονομικός στόχος θα επιτευχθεί εφέτος, και μάλιστα με ασφάλεια.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας, ακούμε με προσοχή και
αξιολογούμε όλες τις απόψεις.
Προχωρούμε, όμως, στην υλοποίηση του
σχεδίου μας λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας στοιχεία και από τις απόψεις άλλων, εγχώριων και διεθνών φορέων, που αξιολογούμε ως πιο ορθές.
Ετσι, με τα σημερινά δεδομένα, όπως έχουμε συμφωνήσει και με τους ευρωπαϊκούς
φορείς, δεν υφίσταται δημοσιονομικό κενό για το 2020.

Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ
g.siadimas@realnews.gr

Δ

εν υφίσταται δημοσιονομικό κενό για
το 2020, τονίζει στη Realnews ο Χρήστος Σταϊκούρας σε σχέση με τα όσα
υποστηρίζουν στελέχη του ΔΝΤ. Ο υπουργός
Οικονομικών επισημαίνει πως η μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων βρίσκεται στον
πυρήνα της στρατηγικής της κυβέρνησης και
ουσιαστικά προαναγγέλλει εξελίξεις ακόμα και
μέσα στο 2020. «Η εκτίμηση αυτή εδράζεται
στην πρόβλεψη για υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και στην επίτευξη –ήδηχαμηλότερου κόστους δανεισμού της χώρας»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο Χρ. Σταϊκούρας υποστηρίζει ότι τα αναδρομικά που θα αποφασιστεί ότι δικαιούνται οι συνταξιούχοι θα επιστραφούν, όμως παράλληλα
ξεκαθαρίζει πως κύριο μέλημα της κυβέρνησης
παραμένει η αποτροπή κάθε πυροδότησης της
αποσταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών περιγράφει το νέο σχέδιο για τις αντικειμενικές αξίες, μιλά για τα «κόκκινα» δάνεια και τον στόχο
της μείωσης, αλλά και για τις προσπάθειες που
καταβάλλει η κυβέρνηση για να επιβραβευθούν
και οι συνεπείς δανειολήπτες.

Ο Προϋπολογισμός του 2020 θα έχει κάποια
επιπλέον έκπληξη προς όφελος της τσέπης
των πολιτών;

Χρήστος Σταϊκούρας Υπουργός Οικονομικών

Πριν από λίγα 24ωρα, βρεθήκατε στην Ουάσιγκτον και είχατε -μεταξύ
άλλων- επαφές με τη γενική
διευθύντρια του ΔΝΤ. Τι αποκομίσατε;

Η κυβέρνηση, σταθερά, έχει επιλέξει να αξιοποιεί τον όποιο διαθέσιμο δημοσιονομικό
χώρο µε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και πάντα προς όφελος αυτών που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Το κάναμε αρχικά με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
και το βελτιωμένο πλαίσιο ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών.
Το κάνουμε µε τη χορήγηση διευρυμένου
επιδόματος θέρμανσης µε πιο ορθολογικά
κριτήρια και χαρακτηριστικά, εμπροσθοβαρώς, ώστε να στηρίξουµε τα πιο φτωχά
νοικοκυριά.
Και φυσικά το κάνουμε με τις ελαφρύνσεις
που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του
Προϋπολογισμού.
Συνεπώς, όταν γίνει η κατάθεση του κρατικού Προϋπολογισμού, θα αξιολογήσουμε
τα νέα δεδομένα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των δυνατοτήτων της οικονομίας
και ανάλογα θα πράξουμε.
Ποιες είναι οι παρεμβάσεις στις αντικειµενικές τιµές τόσο για τα εντός όσο και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα;

«Τα αναδρομικά
που θα αποφασιστεί
ότι δικαιούνται
οι συνταξιούχοι
θα επιστραφούν»

Η συνάντηση με τη γενική
διευθύντρια του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, της παρουσίασα το οικονομικό σχέδιο της χώρας, που έχει
ως στόχους τους καλούς
ρυθμούς μεγέθυνσης της
οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Αποκόμισα την εντύπωση
ότι η στρατηγική μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αναμένω με ενδιαφέρον
την επιβεβαίωση της αίσθησης που αποκόμισα
από τις συνεργασίες που
είχα στην Ουάσιγκτον, με την ολόπλευρη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας, η οποία ήδη ξεκίνησε.
Στελέχη του Ταμείου κάνουν λόγο για δημοσιονομικό κενό το 2020.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη δική του οπτική πάνω στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Ενσωματώνει, δε, πολλές φορές στις εκτιμήσεις του παλαιότερα στοιχεία, ακόμη και
Απριλίου.

«Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ομως, ξεκαθαρίζω ότι,
ταυτόχρονα και σταθερά, κύριο μέλημά μας
παραμένει η αποτροπή κάθε πυροδότησης της
αποσταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας»

Το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα της αναµόρφωσης του
πλαισίου προσδιορισµού
των αντικειµενικών αξιών
της ακίνητης περιουσίας στη
χώρα µας, σε πρώτη φάση,
θα εδράζεται σε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η
επέκταση και ο εξορθολογισµός του συστήµατος ζωνών αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Και το άλλο
είναι η βελτίωση και τυποποίηση της διαδικασίας του
συστήµατος των ιδιωτών εκτιµητών.
Στόχος µας είναι, µέσα από
αυτές τις αλλαγές, να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσµατική και κοινωνικά
πιο δίκαιη.

Οι συνταξιούχοι πότε
θα πάρουν τα αναδρομικά; Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ μπορεί να κρύβουν περικοπές
στις συντάξεις;

Εξετάζουμε και αξιολογούμε, με ιδιαίτερη
προσοχή, τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας και τις πραγματικές δημοσιονομικές διαστάσεις αυτών.
Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Τα αναδρομικά που θα αποφασιστεί ότι δικαιούνται οι συνταξιούχοι θα επιστραφούν,
με γνώμονα το χρέος της πολιτείας απένα-
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ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Η συνάντηση με τη γενική διευθύντρια
του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Αποκόμισα την εντύπωση ότι η στρατηγική
μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση»

«Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της
στρατηγικής μας. Η κυβέρνηση έχει
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις
για την επίτευξη αυτού του στόχου»
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ
«Εχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις
απέναντι στους πολίτες,
τις οποίες φροντίζουμε
να τηρούμε στο ακέραιο»

που µπορούν να µειώσουν, ακόµη περισσότερο, κατά συστηµικό τρόπο, τον όγκο των
«κόκκινων» δανείων.
Με τους συνεπείς δανειολήπτες τι θα κάνετε; Δεν πρέπει να δουν έστω και μια μικρή
μείωση στη δόση τους ως επιβράβευση;

Πάγια θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν η
επιβράβευση αυτών των δανειοληπτών που
τα χρόνια της κρίσης µε πολύ µεγάλο κόπο
κατάφεραν να παραµείνουν συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους.
Και γι’ αυτούς τους δανειολήπτες οι τράπεζες, για πρώτη φορά και σε συνεννόηση µε
την κυβέρνηση, δροµολόγησαν και υλοποιούν συγκεκριµένες διευκολύνσεις, επιβραβεύοντας τη συνέπεια. Αυτή η προσπάθεια
συνεχίζεται.
Προχωρήσατε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2019 αντί του 2020 όπως αρχικά εί-

Με τα σημερινά δεδομένα,
όπως έχουμε συμφωνήσει
και με τους ευρωπαϊκούς
φορείς, δεν υφίσταται
δημοσιονομικό κενό
για το 2020
ντι σε όσους αδικήθηκαν. Οµως, ξεκαθαρίζω ότι, ταυτόχρονα και σταθερά, κύριο µέληµά µας παραµένει η αποτροπή κάθε πυροδότησης της αποσταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας.
Και σε αυτό τον στόχο καλούµε να συµβάλλουν όλοι οι Ελληνες.
Εχετε συμφωνήσει με τους δανειστές ότι θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (SMPs & ANFAs) για επενδύσεις;
Αυτή η χρήση των SMPs & ANFAs συνδέεται
με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων; Και αν ναι, από πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία;

Το τελευταίο διάστηµα η χώρα µας, µε την
υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών, ανακτά
ταχύτατα την αξιοπιστία της και θέτει τα ζητήµατα στους εταίρους µας σε άλλη βάση.
Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το κλίµα της
συνεργασίας µας βελτιώνεται αισθητά.
Οσον αφορά τα κέρδη από τα ANFΑs & SMPs
ο στόχος είναι, σύµφωνα και µε την απόφαση του Eurogroup, να χρησιµοποιηθούν για
την ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν ακόµη περισσότερο
τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους.
Θεωρούµε ότι, όπως εξελίσσεται ο σχεδιασµός της κυβέρνησης, µεθοδικά και τεκµηριωµένα, διαµορφώνονται οι αναγκαίες και
ικανές συνθήκες για την αντιµετώπιση αυτού
του ζητήµατος, µε ωφέλεια και για τα δηµόσια οικονοµικά.
Ο στόχος είναι η συζήτηση που ήδη ξεκίνησε να αποκτήσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εφέτος και να υλοποιηθεί το 2020.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2%.
Ζητάτε από τους δανειστές αυτό να γίνει ά-

συνέπεια
«Πάγια θέση
της Νέας
∆ηµοκρατίας ήταν
η επιβράβευση
αυτών των
δανειοληπτών
που τα χρόνια
της κρίσης µε
πολύ µεγάλο
κόπο κατάφεραν
να παραµείνουν
συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους»

πορεία
«Η Ελλάδα, µε
προσεκτικές και
σταθερές πολιτικές
κινήσεις,
γυρίζει σελίδα
και επιστρέφει
στην πλήρη
κανονικότητα,
αρχίζοντας και
πάλι να σωρεύει
κεφάλαιο
αξιοπιστίας»

παξ ή συζητάμε το ενδεχόμενο να είναι κλιμακωτή και, αν
ναι, ποιους όρους μας θέτουν;

χατε δεσμευτεί. Θα υπάρξει και νέα μείωση
μέσα στο 2020;

Η µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων βρίσκεται στον
πυρήνα της στρατηγικής µας.
Η κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις για
την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η διαπραγµάτευση επί αυτού του θέµατος εξελίσσεται, χωρίς αυτή τη στιγµή να µπορώ να σας πω για τα επιµέρους.
Επιδιώκουµε τα πλέον συµφέροντα για την πατρίδα και σας
καταθέτω την εκτίµησή µου ότι θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα εντός του 2020.
Και αυτή η εκτίµηση εδράζεται στην πρόβλεψη για υψηλότερους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης και στην επίτευξη -ήδη- χαµηλότερου κόστους δανεισµού της χώρας.

Εχουµε αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις
απέναντι στους πολίτες, τις οποίες φροντίζουµε να τηρούµε στο ακέραιο.
Ας περιµένουµε, όµως, πρώτα το αποτέλεσµα
της άσκησης για την αναµόρφωση του πλαισίου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα µας.

Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, προχωρά το σχέδιο
«Ηρακλής» και έχετε μιλήσει για πρόσθετες λύσεις. Πρόκειται για το σχέδιο της ΤτΕ ή για κάτι άλλο, διαφορετικό;

Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα να αποτελέσουν ξανά µοχλό ανάπτυξης της πραγµατικής οικονοµίας.
Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή, κατανόησε ότι η επίλυση του προβλήµατος των «κόκκινων» δανείων είναι υψίστης σηµασίας για την ελληνική οικονοµία.
Για τον λόγο αυτόν, µετά και την έγκριση του πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισµού, προχωρά, άµεσα,
στην υλοποίηση του µοντέλου εγγύησης του ∆ηµοσίου σε
τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία.
Παράλληλα, η σηµαντική µείωση του ΕΝΦΙΑ έχει ήδη βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών.
Ενώ και οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µετά την αλλαγή κυβέρνησης έχουν µειώσει το κόστος δανεισµού, µε αποτέλεσµα η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου, µε κόστος που βαίνει µειούµενο, σταδιακά
να αποκαθίσταται, καταθέσεις να επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστηµα και η πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και
νοικοκυριών να βελτιώνεται.
Σε δεύτερο στάδιο, είµαστε ανοικτοί να εξετάσουµε υπό
προϋποθέσεις και να αξιολογήσουµε και άλλες προτάσεις

Είχατε εμπειρία από την προηγούμενη θητεία σας στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Διαπιστώνετε διαφορετικό κλίμα στις
διαπραγματεύσεις αλλά και στις επαφές σας
με τους ξένους αξιωματούχους; Πώς σας αντιμετωπίζουν;

Αισθάνοµαι πλέον ότι οι συνθήκες είναι πιο
εξοµαλυµένες και το κλίµα πιο «εύκρατο» σε
σχέση µε το παρελθόν.
Κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους, οµολόγους υπουργούς των χωρώνµελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε άλλους
υψηλόβαθµους αξιωµατούχους, καθώς και
στις συναντήσεις εργασίας µε διεθνείς αξιωµατούχους κατά την πρόσφατη επίσκεψή
µου στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα, µε προσεκτικές και σταθερές πολιτικές
κινήσεις, γυρίζει σελίδα και επιστρέφει στην
πλήρη κανονικότητα, αρχίζοντας και πάλι να
σωρεύει κεφάλαιο αξιοπιστίας.
Η χώρα µας πλέον δεν απασχολεί τους ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους οικονοµικούς
θεσµούς µε επιτακτικά και επείγοντα προς
επίλυση θέµατα.
Η συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών
πραγµατοποιείται πλέον σε συνθήκες ισότιµης συµµετοχής της χώρας στην ευρωζώνη.
Η συνολική αξιοπιστία της κυβέρνησης βοηθά στη διαµόρφωση αυτού του κλίµατος.

