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"Τομεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας είναι τα κόκκινα δάνεια" παραδέχθηκε ο υπουργός
οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ news247. Δεν χρειάζεται
πανικός, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι οι τράπεζες πιάνουν τους στόχους, Δεν εξαρτώνται από την ΕΚΤ σχεδόν καθόλου
πια. Επισήμανε ότι "δουλεύουμε ένα σχήμα εγγυήσεων που θα τους βοηθήσει να μειώσουν τα
κόκκινα δάνεια", ενώ εκτίμησε ότι στήριξη παράσχει και η ανάπτυξη αλλά και η αύξηση των τιμών
ων ακινήτων. Είπε επίσης ότι παρακολουθούμε την κατάσταση σε συνεργασία με την ΕΕΤ και του
ΤΧΣ. Μάλιστα, εκτίμησε ότι λόγω των τραπεζών δεν τίθεται κανένα θέμα μετακίνησής του από τον
θώκο του ΥΠΟΙΚ. Δήλωσε ότι θα παραμείνει στην θέση του υπουργού Οικονομικών μέχρι τις
εκλογές "γιατί υπάρχουν οι συζητήσεις με τους θεσμούς και το θέμα των τραπεζών". "Χρειάζεται
μία συνέχεια μέχρι τις εκλογές" ανέφερε.
Κόντρα με Στουρνάρα
Πάντως ο ΥΠΟΙΚ στην συνέντευξή του εξαπέλυσε και πάλι "βολές" κατά του Κεντρικου Τραπεζίτη.
Ανέφερε (λίγες ημέρες μετά από ανάλογη τοποθέτησή του στη Βουλή) ότι ο κ. Στουρνάρας
"θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει πιο στενά στο ρόλο του ως κεντρικός τραπεζίτης".
Εκτίμησε επίσης ότι θα είναι ελάχιστοι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που θα απομείνουν στο τέλος του
2019.
Στο πεδίο των αγορών επανέλαβε ότι στόχος είναι 7 και πάνω δισ. ευρώ το 2019 αλλά και η
εξαγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ μέσα στους επόμενους μήνες. Επίσης ήταν
αιχμηρός για τα λεφτά σε ΟΤΑ ή Νοσοκομεία που δίδονται από το κράτος για τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές αλλά δεν τα αποδίδουν στους προμηθευτές.
Εκτίμησε επίσης ότι το καλοκαίρι θα είναι εφικτό να αρχίσουν οι εργασίες στο Ελληνικό.
Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για 13η σύνταξη και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για
μη μείωση του αφορολόγητου.
Στο πολιτικό πεδίο εκτίμησε ότι υπάρχουν οι 151 ψήφοι για το θέμα των Πρεσπών αλλά και ότι το
Ποτάμι θα ψηφίσει την συμφωνία. "Είμαι αισιόδοξος ότι όχι μόνο έχουμε 151 ψήφους για τις
Πρέσπες, αλλά και κυβερνητική πλειοψηφία" είπε. Για το αν θα φύγει ο κ. Καμμένος απάντησε
"έτσι φαίνεται".
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε επίσης στις διαφωνίες που είχε με τον πρωθυπουργό για
την συλλογικότητα στις αποφάσεις και εκτίμησε ότι όταν γίνει στο μέλλον αντικατάσταση του Αλέξη
Τσίπρα αυτή "θα πρέπει να γίνει από την νεότερη γενιά". Ανέφερε επίσης ότι "η σκανδαλολογία
δεν βοηθά την πολιτική αλλά ούτε και τα σκάνδαλα. Βοηθά μόνο τη Χρυσή Αυγή".
Αναλυτικά για την οικονομία ανά πεδίο ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:
* Για την έξοδο στις αγορές. Υπάρχει ένα μεγάλο μαξιλάρι πάνω από 25 δισ. ευρώ και είμαστε
στην ευχάριστη θέση να επιλέξουμε πότε θα βγούμε. Θέλουμε 7 δισ. ευρώ ή λίγο περισσότερα
μέσα στο 2019 και όταν είναι κατάλληλες οι στιγμές θα βγούμε. Θα αναδιαρθρώσουμε χρέος
ανταλλάσσοντας ακριβό χρέος του ΔΝΤ και της ΕΚΤ με το δάνειο του ESM. Ένα μέρος από το
μαξιλάρι διαθεσίμων θα πάει για εξαγορά χρέους του ΔΝΤ ή της ΕΚΤ ή για λίγο και από τα δύο.
Είναι στο σχεδιασμό των επόμενων μηνών καθώς αμφότερα έχουν μεγάλο επιτόκιο και μικρή
διάρκεια. Ήδη ένα μεγάλο μέρος του χρέους είναι σε σταθερά επιτόκια, εξοικονομούμε ήδη 500
εκατ. ευρώ για κάθε 1% άνοδο των παγκόσμιων επιτοκίων.
* Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες. Είναι λίγο πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, αλλά ένα
μεγάλο κομμάτι αφορά χρέη στα δικαστήρια δηλαδή ποσό που αμφισβητείται και άρα περίπου 1
δισ. ευρώ είναι οι καθαρές οφειλές. Μία από τις δυσκολίες που είχαμε είναι ότι "έχουμε τα λεφτά να
πληρώσουμε, τα δίνουμε στα υπουργεία, τα δίνουν στους οργανισμούς σε ΟΤΑ, σε Νοσοκομεία
κλπ. Αλλά μετά δεν φτάνουν στον προμηθευτή. Και τούτο γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις
φτιάξανε ένα πελατειακό κράτος. Και σε αυτό το τομέα όπως και στις επενδύσεις σιγά σιγά
δημιουργούμε συστήματα ελέγχου. Για τα 4 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ανάληψη
διακυβέρνησης και τις αλλαγές που θα μπορούσαν να έχουν γίνει απάντησε ότι δεν ήταν και
εύκολα τα 4 αυτά χρόνια. Δεν ήταν εύκολο να αλλάξεις ένα κράτος που χτίστηκε σε 40 χρόνια. Σας
λέω ότι βρήκαμε ένα δημόσιο που παρά το όχι είχε πολύ καλά στελέχη δεν είχε το
προσανατολισμό για να λύνει τέτοια προβλήματα.
* Ερωτηθείς για την αντιπαράθεση με την ΤτΕ. "Αν εννοείτε ότι έχουμε διαφωνίες στην πολιτική
με τον κ Στουρνάρα δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς". Είναι μία ανεξάρτητη αρχή, επισημαίνει και
νομίζει ότι εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη η

συνεργασία, πάντως επισήμανε. Είπε όμως ότι σε βασικά σημεία υπάρχει συνεργεία, αυτό συνέβη
και για τα κόκκινα δάνεια και για την ανακεφαλαιοποίηση. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Στουρνάρας
δεν αποφεύγει τη δημοσιότητα "και αυτό κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα σε εμάς. Αλλά
δεν πρόκειται για κάτι που δεν είναι διαχειρίσιμο. Έχει τις δικές του πολιτικές απόψεις και
παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει πιο στενά στο ρόλο του ως κεντρικός τραπεζίτης".
* Για τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. "Δεν προβλέπω ότι θα έχουμε πρόβλημα
εκταμίευσης των παρεμβάσεων στο χρέος. Δεν έχουν δείξει κάποια τέτοια ένδειξη" οι δανειστές.
* Σε ερώτηση για περιθώριο διαπραγμάτευσης αναφορικά με το αφορολόγητο. Η κυβέρνηση
έχει δείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται με σταθερά βήματα. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να γίνει όπως
και η μείωση των συντάξεων.
Τέλοςεκτίμησε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα και σε χιουμοριστικό τόνο πρόσθεσε ότι δεν
έχει πιθανότητες με την Γιόχανσον.
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