
Τ
ην ετοιμότητα της κυβέρνησης
«να λάβει νέα μέτρα στο πλαίσιο
του εφικτού την κατάλληλη στιγ-
μή» κατά της ακριβείας υπογραμ-

μίζει ερωτηθείς για το κατά πόσον θα πρέ-
πει να αναμένονται μειώσεις ΦΠΑ σε ορι-
σμένα προϊόντα ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του
στην «Political». 

Ο κ. Σταϊκούρας αποκρούει σενάρια πρό-
ωρων εκλογών στο φόντο της νέας μείωσης
κατά 13% του ΕΝΦΙΑ, σημειώνοντας ότι «οι
μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφο-
ρών αποτελούν βασικό άξονα του προεκλο-
γικού μας προγράμματος», καθώς και ότι
«συνεχίζουμε με ορίζοντα την εξάντληση της
συνταγματικής μας θητείας». Αναφορικά με
την εκπεφρασμένη βούληση για κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιους
υπαλλήλους και συνταξιούχους από το 2023,
ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι
«όλα αξιολογούνται με βάση τον δημοσιονο-
μικό χώρο». 

Πώς εξετάζετε να αντιδράσετε στο σφο-
δρό κύμα ακρίβειας σε ενέργεια και βα-
σικά είδη πρώτης ανάγκης ελέω της
ενεργειακής κρίσης;
Η αύξηση του πληθωρισμού που καταγρά-

φεται πανευρωπαϊκά οφείλεται κυρίως στην
ενεργειακή κρίση και έχει ξεπεράσει ήδη σε
διάρκεια και ένταση τις αρχικές -παγκο-
σμίως- προβλέψεις. Και σε αυτή την κρίση η
κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και αποφασι-
στικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο
εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, κα-
θώς και πλήθος μέτρων για την προστασία
νοικοκυριών, αγροτών και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι στιγμής μόνο για
την ενεργειακή κρίση έχουμε λάβει μέτρα
ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Στήριξη εφάμιλλη ή και

πιο γενναία από αυτήν αντίστοιχων ευρωπαϊ-
κών χωρών, την οποία θα διατηρήσουμε για
όσο χρειαστεί, επιδιώκοντας μάλιστα τη στο-
χευμένη ενίσχυση όσων πλήττονται σφοδρό-
τερα. Προς αυτή την κατεύθυνση ενδεικτικά
η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα στη Γενι-
κή Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής προκειμένου να εγκριθεί η
αύξηση της επιχορήγησης προς τις πιο ενερ-
γοβόρες επιχειρήσεις, από το 50% στο 75%.
Ενώ παράλληλα βοηθούμε τους πολίτες
έναντι των πληθωριστικών -και όχι μόνο-
πιέσεων με μόνιμα μέτρα στήριξης του δια-
θέσιμου εισοδήματός τους. Σε ό,τι αφορά τη
δυνατότητα μείωσης ΦΠΑ σε ορισμένα προ-
ϊόντα, είναι μια επιλογή που έχει εξεταστεί
ενδελεχώς από την κυβέρνηση και προς το
παρόν δεν έχει υλοποιηθεί, συνεκτιμώντας
το υψηλό δημοσιονομικό κόστος και την αμ-
φίβολη αποτελεσματικότητα, διότι δεν είναι
βέβαιο ότι το όφελος θα μετακυλιστεί ολό-
κληρο στον καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε
στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο της ακρίβει-
ας και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε νέα μέ-
τρα, στο πλαίσιο του εφικτού, την κατάλλη-
λη στιγμή.

Με ποιον τρόπο σκέφτεστε να διαχειρι-
στείτε την εκτίναξη ελλείμματος και χρέ-
ους, απότοκη των υπέρογκων πακέτων
στήριξης την περίοδο της πανδημίας;
Έχει βάση η ανησυχία που εκφράζουν
ορισμένοι για έναν νέο, οδυνηρό δημο-
σιονομικό εκτροχιασμό;
Η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση της κα-

τάστασης και των προκλήσεων που έχει να
διαχειριστεί, μεταξύ των οποίων είναι πράγ-
ματι το υψηλό -αλλά βιώσιμο- δημόσιο χρέος
και το υψηλό πρωτογενές έλλειμμα, απόρροια
κυρίως της αύξησης των κρατικών δαπανών
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας. Καλούμαστε συνεπώς -και με δεδο-
μένο μάλιστα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νο-
μισματική και η δημοσιονομική πολιτική στα-
διακά θα γίνονται πιο περιοριστικές- να λει-
τουργήσουμε με υπευθυνότητα και να επανα-
φέρουμε τη χώρα -σταδιακά και με ασφά-
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λεια- στην αναγκαία δημοσιονομική ισορρο-
πία. Και αυτό θα πράξουμε μέσω της σταδια-
κής απόσυρσης των μέτρων στήριξης όσο η οι-
κονομία επιστρέφει στην κανονικότητα και κυ-
ρίως μέσω της αύξησης των δημόσιων εσόδων,
η οποία θα είναι αποτέλεσμα της ισχυρής οικο-
νομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονες μόνιμες
μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως ήδη πράττουμε. Επιπρόσθετα, αναλαμ-
βάνουμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το
προφίλ και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέ-
ους, όπως είναι η ολοκλήρωση της αποπληρω-
μής των υφιστάμενων δανείων του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και η αποπληρωμή μέ-
ρους των υφιστάμενων διμερών δανείων προς
τις χώρες της Ευρωζώνης.

Υπάρχουν «εφεδρείες» για νέο πακέτο
στήριξης, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί;
Έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε δίπλα

στην κοινωνία για όσο απαιτείται, εξασφαλί-
ζοντας τους αναγκαίους πόρους για να το
πράξουμε. Απόδειξη αυτού είναι ότι μέχρι σή-
μερα έχουμε καταφέρει να χρηματοδοτήσου-
με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουμε λάβει με
πόρους που συγκεντρώθηκαν την τελευταία
διετία από τις διεθνείς αγορές με ευνοϊκά επι-
τόκια. Ενώ με διορατικότητα έχουμε διατηρή-
σει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε
ασφαλές επίπεδο προκειμένου αυτά να αξιο-
ποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους θα πρέ-
πει να γίνεται με υπευθυνότητα, σωφροσύνη
και διορατικότητα.

Στο φόντο τού μάλλον «αλμυρού» επιτο-
κίου κατά την πρόσφατη έκδοση του δε-
καετούς ομολόγου, πόσο κοντά βρισκόμα-
στε στο τέλος της εποχής της ενισχυμένης
εποπτείας αλλά και στην απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά αξιό-
χρεα;
Πράγματι, το κόστος δανεισμού στην τελευ-

ταία έκδοση ήταν αυξημένο, αλλά το μισό της
αντίστοιχης έκδοσης του Μαρτίου του 2019.
Επίσης, την ίδια χρονική στιγμή και άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες δανείστηκαν με αυξημένο
κόστος. Το σημαντικό είναι ότι κινηθήκαμε με
την κανονικότητα κλασικού εκδότη-χώρας
της Ευρωζώνης, «κλειδώνοντας» το κόστος
δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. Και το ότι η
Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό του δημόσιου
χρέους στον επίσημο τομέα με σταθερό κό-
στος δανεισμού και χαμηλές ετήσιες χρημα-
τοδοτικές ανάγκες.

Παράλληλα, έχουμε θέσει ως προτεραιότη-
τες, ανάμεσα σε άλλες, την έξοδο της χώρας
από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και
την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Για τον
λόγο αυτόν έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε
ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο με
επιμέρους στόχους την επίτευξη υψηλών και
βιώσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης,
την περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανεί-

ων, την επιστροφή της χώρας σε δημοσιονο-
μική ισορροπία και τη συνέχιση της υλοποί-
ησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στοι-
χεία που αποτελούν και βασικές προϋποθέ-
σεις για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.
Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε
μέχρι σήμερα με επιτυχία.

Πόσο αισιόδοξοι θα πρέπει να είμαστε
σχετικά με την αναθεώρηση, επί το χαλα-
ρότερο, του Συμφώνου Σταθερότητας; Πό-
τε εκτιμάτε πως θα έχουμε σαφή εικόνα
του νέου πλαισίου; Πόσο αλληλένδετη με
το παραπάνω είναι η διατήρηση των εντυ-
πωσιακών ρυθμών ανάπτυξης που επιτυγ-
χάνει εσχάτως η ελληνική οικονομία;
Αναμφίβολα η συζήτηση για την αναθεώρη-

ση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, καθώς
πρόκειται για μια πολυπαραγοντική άσκηση.
Ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα,
ειδικά όσον αφορά τους δημοσιονομικούς
στόχους.

Εντούτοις, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια
ρεαλιστικής αισιοδοξίας ως προς το τελικό
αποτέλεσμα, που εδράζονται στην κοινή πε-
ποίθηση όλων των κρατών-μελών, όπως αυτή
αποτυπώθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση
του Eurogroup, για την ανάγκη αναθεώρησης
του Συμφώνου και ενσωμάτωσης στο νέο, υπό
διαμόρφωση πλαίσιο των εμπειριών από τις
δύο πρόσφατες κρίσεις που έπληξαν την Ευ-
ρώπη: τη χρηματοπιστωτική και την υγειονο-
μική. Θέση μας είναι ότι η νέα ευρωπαϊκή αρ-
χιτεκτονική πρέπει να διασφαλίζει μακρο-
πρόθεσμη ευστάθεια και βιωσιμότητα των δη-
μόσιων οικονομικών, ενισχύοντας παράλληλα
την ανάκαμψη από το σοκ της πανδημίας,
προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία για τη
διαχείριση του οικονομικού κύκλου και εξα-
σφαλίζοντας επιτυχή αντιμετώπιση μελλοντι-
κών κρίσεων. Πρέπει επίσης να προστατεύει
και να ενθαρρύνει τις δημόσιες επενδύσεις
που αυξάνουν την οικονομική μεγέθυνση.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως η μεί-
ωση της ανεργίας ή τα κονδύλια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης δεν επαρκούν για να βελ-

τιωθεί αισθητά το βιοτικό επίπεδο των πο-
λιτών; Τι απαντάτε;
Είναι προφανές ότι η βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου των πολιτών είναι ένα πολύπλευρο
ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικές και αποτελε-
σματικές παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία της
δημόσιας σφαίρας. Από την πλευρά μας, ως
υπουργείο Οικονομικών συμβάλλουμε στην
επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της αύξησης
του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών,
υλοποιώντας μόνιμα μέτρα που διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες.

Σε μέτρα μειώσεων φορολογικών συντελε-
στών και ασφαλιστικών εισφορών, προκειμέ-
νου ο πολίτης να πληρώνει λιγότερους φό-
ρους, σε παρεμβάσεις αύξησης του κατώτα-
του μισθού -με την πρώτη ήδη να εφαρμόζε-
ται και να ακολουθεί και δεύτερη, πιο γενναία
σε λίγους μήνες- προκειμένου ο εργαζόμενος
να εισπράττει περισσότερα και, τέλος, σε πο-
λιτικές αύξησης της απασχόλησης προκειμέ-
νου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Μέσα από αυτό το πλέγμα μέτρων έχουμε
καταφέρει ο αριθμός των ανέργων να κυμαί-
νεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, οι
καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων να παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση τα
τελευταία δύο χρόνια και το διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών -το 9μηνο του 2021- να
είναι αυξημένο κατά 3,5 δισ. ευρώ σε σχέση
με το 2019.

Κατανοούμε όμως ότι η άνοδος του πληθω-
ρισμού ροκανίζει αυτή την αύξηση και δημι-
ουργεί σημαντικές πιέσεις στους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς. Για αυτό και θα συ-
νεχίσουμε με συστηματικότητα και ακόμη με-
γαλύτερη αποφασιστικότητα την υλοποίηση
των προαναφερθέντων πολιτικών, αξιοποιών-
τας με τον βέλτιστο τρόπο τους πόρους τόσο
του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του ΕΣΠΑ.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας «Ελλάδα 2.0» βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη. Έχουν ήδη ενταχθεί 103 έργα με
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 6 δισ. ευ-
ρώ, έχουμε λάβει την υψηλότερη προχρημα-
τοδότηση στην Ευρώπη, έχουμε υποβάλει το
πρώτο αίτημα πληρωμής και έχουμε υπογρά-
ψει επιχειρησιακές συμφωνίες με πιστωτικά

ιδρύματα και διεθνείς τραπεζικούς φορείς για
την αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλα-
κίου του Ταμείου.

Θεωρείτε εφικτή έως τις εκλογές την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιού-
χους και αν ναι, πότε την προσδιορίζετε
χρονικά;
Όλα αξιολογούνται με βάση τον δημοσιονο-

μικό χώρο. 

Σε ορισμένους κύκλους, αντιπολιτευόμε-
νους και μη, η αιφνίδια ανακοίνωση περί
νέας μόνιμης μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά
13% ξύπνησε συνειρμούς πρόωρων εκλο-
γών. Τι απαντάτε;
Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών ει-

σφορών αποτελούν βασικό άξονα του κυβερ-
νητικού μας προγράμματος. Είναι κάτι που
εφαρμόζουμε με συνέπεια και συνέχεια από
την αρχή της θητείας μας ακόμη και κάτω από
τις πιο αντίξοες συνθήκες. Συνεπώς, καμία νέα
μείωση δεν μπορεί να κριθεί ως αιφνίδια, ούτε
να γεννά συνειρμούς. Απλώς συνιστά πράξη
συνέπειας προεκλογικών λόγων και μετεκλο-
γικών έργων. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ, αυτή αποτελεί και προεκλογική μας δέ-
σμευση, την οποία και υπερκαλύψαμε με την
περαιτέρω μείωσή του κατά 13%. Πλέον η συ-
νολική μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο 34%
σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρό-
σωπα θα πληρώνουν από εφέτος συνολικά
920 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2018. Με 8
στους 10 πολίτες-ιδιοκτήτες να βλέπουν μει-
ωμένο ΕΝΦΙΑ. Με το συντριπτικά μεγαλύτερο
κομμάτι της μείωσης να αφορά τα χαμηλότερα
και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Με την
επέκταση της έκπτωσης φόρου 30%, τη σημαν-
τική μείωση των συντελεστών βασικού φόρου
κτισμάτων, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των
συντελεστών του βασικού φόρου οικοπέδων
και την ενσωμάτωση, για τα φυσικά πρόσωπα,
του συμπληρωματικού φόρου στον βασικό
φόρο να καθιστούν τον νέο ΕΝΦΙΑ πιο δίκαιο.
Συνεχίζουμε με την ίδια μεθοδικότητα και με
ορίζοντα εξάντλησης της κυβερνητικής μας
θητείας την υλοποίηση του σχεδιασμού μας.
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«Οι μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών
αποτελούν βασικό άξονα του
κυβερνητικού μας
προγράμματος. Είναι κάτι που
εφαρμόζουμε με συνέπεια και
συνέχεια από την αρχή της
θητείας μας, ακόμη και κάτω
από τις πιο αντίξοες συνθήκες»


