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Δελτίο Τύπου
Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα
στις δηλώσεις της Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ κας. Έφης Αχτσιόγλου
και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου
«Μετά την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021 στη Βουλή, με διαφορά
λίγων ωρών μεταξύ τους, εκδόθηκαν δύο ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσακαλώτου
και, εν συνεχεία, της κας. Αχτσιόγλου.
Και οι δύο ανακοινώσεις το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να επιβεβαιώσουν ότι το κόμμα
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης βρίσκεται σε πλήρη ιδεολογικοπολιτική σύγχυση, πάσχει
από ένδεια επιχειρημάτων και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου.
Επιβεβαιώνουν δυστυχώς, την ιστορική ρήση “λίθοι τε και πλίνθοι και ξύλα και κέραμος
ατάκτως μεν ερριμμένα ουδέν χρήσιμα εστίν”.
Ας βάλουμε, λοιπόν, τα ζητήματα σε μία τάξη.
1ον. Είναι σχεδόν καθολική η διαπίστωση ότι από τις αρχές του 2020 διανύουμε περίοδο
υψηλής ρευστότητας, ως προς τις υγειονομικές και τις συνεπακόλουθες οικονομικές
εξελίξεις.
Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης για την εξέλιξη της οικονομίας,
διαχρονικά, είναι κοντά ή και ταυτόσημες προς τις προβλέψεις αρμόδιων διεθνών και
εγχώριων θεσμών και οργανισμών, οι οποίοι έχουν επίσης προβεί σε σειρά αναθεωρήσεων
των εκτιμήσεων και των προβλέψεών τους. Ενδεικτικά:
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για την ύφεση στην
ευρωζώνη φέτος τέσσερις φορές: από περίπου -1% τον Μάρτιο, σε -7,7% τον Μάιο, 8,7% τον Ιούλιο και -7,8% τον Νοέμβριο, προτού εξαπλωθεί το δεύτερο κύμα της
πανδημίας.
 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επίσης αναθεωρήσει τέσσερις φορές της εκτιμήσεις
της: από ισχνή ανάπτυξη 0,8% τον Μάρτιο, σε ύφεση από -5% έως -12% τον Απρίλιο, -8%
τον Σεπτέμβριο και -7,8% τον Οκτώβριο, προτού εξαπλωθεί το δεύτερο κύμα της
πανδημίας.
Σε αντίστοιχες, διαδοχικές αναπροσαρμογές έχουν προχωρήσει και οι περισσότερες χώρες,
ιδίως του Νότου (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία).
Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, ο κ. Τσακαλώτος, μόνος του,
διεκδικεί τον ρόλο “Πυθίας”.

Άλλωστε, παλαιότερα, ως Υπουργός Οικονομικών, στις προβλέψεις του, σε παγκόσμιο και
ευρωπαϊκό περιβάλλον σταθερότητας, είχε δρέψει δάφνες.
Να του θυμίσουμε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά την
περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν;
2ον. Όπως αναλυτικά εξηγείται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, που
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, η εκτίμηση για βαθύτερη ύφεση το 2020, σε σύγκριση με το
προσχέδιο του Προϋπολογισμού, οφείλεται σε τρεις λόγους:
(α) στη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,
(β) στην ένταση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και στις μακροοικονομικές
επιπτώσεις της,
(γ) στην προς τα κάτω αναθεώρηση του επιπέδου του ΑΕΠ προηγούμενων ετών από την
ΕΛΣΤΑΤ.
Ο κ. Τσακαλώτος, λοιπόν, “ξέχασε” ότι μεταξύ της κατάθεσης του προσχεδίου του
Προϋπολογισμού και του τελικού σχεδίου αποκαλύφθηκε, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ότι
η Κυβέρνησή του μας παρέδωσε 4 δισ. ευρώ λιγότερο πλούτο απ’ ό,τι είχε αρχικά
υπολογιστεί.
3ον. Η Κυβέρνηση λαμβάνει στον Προϋπολογισμό του 2021 πρόσθετα επεκτατικά μέτρα, σε
σύγκριση με τις προβλέψεις του προσχεδίου.
Μέτρα τα οποία ανέρχονται στα 7,5 δισ. ευρώ (έναντι πρόβλεψης για 2,7 δισ. ευρώ στο
προσχέδιο), τα οποία θα στηρίξουν την κοινωνία – συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών
ομάδων που αναφέρει η κα. Αχτσιόγλου – και όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τα
οποία, δήθεν, κόπτεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διέλυσε μέσω της υπερφορολόγησης και των
περικοπών, όταν ήταν Κυβέρνηση.
4ον. Για πρώτη φορά πληροφορούμαστε από την ανακοίνωση της κας. Αχτσιόγλου ότι το
κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν θέλει να ενισχυθεί η Άμυνα της χώρας.
5ον. Ο Προϋπολογισμός του 2021 δεν περιλαμβάνει ούτε ένα νέο φόρο, όπως και ο
Προϋπολογισμός του 2020.
Αντιθέτως, προχωρεί σε μειώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, που θα
συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.
Προφανώς, η κα. Αχτσιόγλου κρίνει “εξ ιδίων τα αλλότρια”, καθώς η Κυβέρνησή της
επέβαλε 27 νέους φόρους.
Όσο για τα πολλά μηδενικά που βλέπει η κα. Αχτσιόγλου στον Προϋπολογισμό, μάλλον τα
βλέπει σε όνειρό της, ως βαθμούς σε μαθήματα των οικονομικών που έχει διδαχθεί.
Αναλυτικά επί των θεμάτων θα συζητήσουμε για μέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία».

