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Αισιόδοξοςγια τις προοπτικές της χώρας και την ανάπτυξη, εμφανίστηκε ο διοικητής της ΤτΕ, Γ.
Στουρνάρας, μιλώντας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. "Αν η κυβέρνηση συνεχίσει όπως τώρα, τότε
ο λογαριασμός θα βγει", είπε ο διοικητής της ΤτΕ ερωτώμενος για την προοπτική των ρυθμών
ανάπτυξης, την οποία η ΤτΕ βλέπει στο 2,4% - 2,5%. Όπως επεσήμανε, η κυβέρνηση έχει
κατεβάσει την οροφή των δαπανών και τα στοιχεία του Αυγούστου αναιρούν προηγούμενη
εκτίμηση της ΤτΕ για δημοσιονομικό κενό από το 3,5% στο 2,9%.

Θετικέςοι προοπτικές για την ανάπτυξη
"Ταθετικά στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν ότι πάμε για επίτευξη του στόχου των πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ. Ύστερα από δέκα χρόνια κρίσης, η Ελλάδα έχει ισορροπήσει, οι
επενδύσεις, το διαθέσιμο εισόδημα και η απασχόληση αυξάνονται, την ώρα που η δραστηριότητα
στην παγκόσμια Οικονομία παρουσιάζει κάμψη. Αν συνεχίσουμε όπως τώρα, στην οδό των
μεταρρυθμίσεων και της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και διατηρήσουμε μία καλή σχέση
με τους εταίρους, θα μπορέσουμε να διαπραγματευθούμε και τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων", ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ. Όπως είπε, είναι πολύ θετικό το ότι η κυβέρνηση
έχει την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Ερωτώμενος για τη συμβολή της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ στην ανάκαμψη που παρουσιάζει σήμερα η Οικονομία, ο διοικητής της ΤτΕ είπε ότι μετά
τη στροφή του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε αρκετά συνετή δημοσιονομική πολιτική και έθεσε τις
βάσεις για μεταρρυθμίσεις τις οποίες η νέα κυβέρνηση επέτεινε.
Οδιοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση
επενδύσεων και ανέφερε ενδεικτικά τον αγροτικό τομέα, τομείς της βιομηχανίας, τις υπηρεσίες,
πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό από τη χαμηλότερη βαθμίδα έως την υψηλότερη, παρά τη φυγή
μυαλών από τη χώρα, καθώς και μειούμενη η ανεργία. "Έχουμε ανάκαμψη των επενδύσεων, και
στη βιομηχανία, με ρυθμό 6% - 7% που αναμένεται αρκετά υψηλότερος για το 2020, μεγάλη
αύξηση (170%) στην εισροή επενδύσεων για ακίνητα. Γίνονται μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν

το παραγωγικό δυναμικό. Οι προοπτικές της Ελλάδας για ανάπτυξη είναι υψηλότερες από αυτές
της Ευρώπης και οι θετικές προοπτικές αποτυπώνονται σε στοιχεία. Όπως για παράδειγμα, στη
διαφορά του επιτοκίου του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου από το γερμανικό που τώρα κινείται
στις περίπου 160 μονάδες βάσης από τις 400 μ.β. προ διετίας και στην αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος που κινείται με ρυθμό 4,2%", είπε ο κ. Στουρνάρας.

"Δουλεύουμεγια την επιτυχία του "Ηρακλή", καλύπτει το 40% της μείωσης
των NPLs"
Ημεγαλύτερη κληρονομιά της κρίσης, μεγαλύτερη και από το δημόσιο χρέος, είναι τα κόκκινα
δάνεια, είπε ο διοικητής της ΤτΕ, αναφέροντας ότι όταν τελειώσει ο "Ηρακλής" και αρχίσουν να
γίνονται συναλλαγές, τότε μπορεί να συζητηθεί συμπληρωματικά και το σχέδιο που έχει προτείνει
η ΤτΕ για τη μείωση των NPLs. "Δουλεύουμε όλοι για την επιτυχία του "Ηρακλή". Είναι μία
δοκιμασμένη μέθοδος που στοχεύει να καλύψει το 40% της μείωσης των κόκκινων δανείων", είπε
ο κ. Στουρνάρας.
Όπωςτόνισε, οι τράπεζες μολύνθηκαν από τη δημοσιονομική κρίση και το αποτέλεσμα ήταν να
συσσωρεύσουν ένα βουνό κόκκινων δανείων που άγγιξε τα 107 δις. ευρώ. "Επειδή πρέπει να
μιλάμε σε σύγκριση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα οι τράπεζες ήταν συντηρητικές στις χορηγήσεις
δανείων και ποτέ τα δάνεια δεν ξεπέρασαν τη μία – μιάμιση φορά του ΑΕΠ, όταν στις άλλες χώρες
έφτασαν και τις 7 – 8 φορές. Δεν ήταν άκριτη η πολιτική χορηγήσεων από τις τράπεζες", είπε ο
διοικητής της ΤτΕ. Παράλληλα, είπε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη από
προμήθειες ή υψηλά επιτόκια. "Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο κινείται στο 2% και 2% είναι
επίσης το κόστος ρίσκου από NPLs. Ό,τι βγάζουν οι τράπεζες, το βάζουν στα κόκκινα δάνεια",
ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Ηπροηγούμενη κυβέρνηση με θεώρησε πολιτικό αντίπαλο"
Ερωτώμενοςγια το παρελθόν, το οποίο, όπως είπε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί "όποιος ξεχνάει
το παρελθόν είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει", ο κ. διοικητής της ΤτΕ είπε τα εξής: (για την
εχθρική σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) Η προηγούμενη κυβέρνηση με θεώρησε πολιτικό
αντίπαλο, χωρίς να έχω πολιτικές βλέψεις. Εκφράζω την κοινή λογική, με ρεαλισμό. Είχα
προειδοποιήσει ότι αν μπούμε σε περιπέτεια με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2014,
θα έμπαινε σε περιπέτεια η χώρα. Οι κεντρικοί τραπεζίτες οφείλουν να μιλούν και να εξηγούν στον
κόσμο. Γι΄ αυτό το λόγο είναι ανεξάρτητοι και έχουν εξαετή θητεία. Ο κεντρικός τραπεζίτης οφείλει
να βλέπει μακριά σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις που βλέπουν πιο βραχυπρόθεσμα.
ΤονΙούλιο του 2015, η ΤτΕ είχε υποβάλει Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής στην οποία
προειδοποιούσε ότι αν δεν βρεθεί συμφωνία με τους εταίρους, η χώρα κινδύνευε με έξοδο από το
ευρώ και ενδεχομένως και από την Ένωση. Είχαμε πληροφορίες ότι προετοιμαζόταν σχέδιο
μετάβασης σε εναλλακτικό νόμισμα.
Ηδιαπραγμάτευση του 2015 δεν ήταν η δέουσα. Η θετική μεταστροφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

έγινε και διότι βοήθησαν αρχηγοί όπως ο Ολάντ, αλλά κυρίως επειδή ο Αλέξης Τσίπρας
συνειδητοποίησε την πραγματικότητα: ότι η διαπραγμάτευση δεν πήγαινε πουθενά.

"Δενυπάρχει σκάνδαλο Novartis στην Ελλάδα. Σκευωρία, στίγμα για τη
δημοκρατία"
Ερωτώμενοςγια την υπόθεση Novartis, ο διοικητής της ΤτΕ την χαρακτήρισε σκευωρία που
αποτελεί στίγμα για τη Δημοκρατία. "Δεν βλέπω σκάνδαλο Novartis. Zητούμε να ριχτεί φως στην
αλήθεια και έχω εμπιστοσύνη στις διαδικασίες της Βουλής και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης", είπε. Όπως τόνισε, στην περίοδο 2010 – 2014 η φαρμακευτική δαπάνη στην
Ελλάδα έπεσε από τα 5,5 δις ευρώ κάτω από 2 δις. ευρώ και το μερίδιο της Novartis υποχώρησε
κατά 30%. "Ο Φρουζής είχε έρθει στο γραφείο μου με τον προϊστάμενο της Novartis στο εξωτερικό
και μου είχαν πει ότι η Novartis είναι οριακά στην Ελλάδα. Τους είχαμε κουρέψει τα ομόλογα, τις
τιμές των φαρμάκων και δεν τους πληρώναμε. Πού λοιπόν είναι το σκάνδαλο με τη Novartis;", είπε
ο κ. Στουρνάρας. "Διασύρθηκα για 2 χρόνια και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό που με ενδιαφέρει
είναι η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη", είπε.
Τέλος, ερωτώμενος για τα σχέδιά του μετά τη λήξη της θητείας του και αν αυτά αφορούν το
εξωτερικό (εννοώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) , ο κ. Στουρνάρας είπε ότι δεν τον
ενδιαφέρει το εξωτερικό. "Η θητεία μου λήγει σε 8 μήνες. Όπως είπε ο Harlow Wilson, μια
εβδομάδα είναι πολύς χρόνος", ανέφερε θέλοντας να δείξει ότι δεν τον απασχολεί ακόμη η
επόμενη μέρα.
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