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 Τα χρήματα που απαιτούνται για τους πυ-
ρόπληκτους αλλάζουν τον οικονομικό σχεδι-
ασμό; Εχετε τα περιθώρια;

Ψηφίσαμε συμπληρωματικό Προϋπολογι-
σμό, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ώστε 
να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονο-
μικός χώρος, προκειμένου να χρηματοδο-
τηθούν -φέτος- παρεμβάσεις αποκατάστα-
σης δασών, οικισμών και σχετικών υποδο-
μών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και 
να υλοποιηθούν -άμεσα- τα μέτρα ενίσχυ-
σης των πληττόμενων περιοχών, των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων.
Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δη-
μόσιων οικονομικών της χώρας και του «τα-
μείου» αυτής κατέστησε εφικτή την κατάρτι-
ση και υλοποίηση συμπληρωματικού Προϋ-
πολογισμού, χωρίς να αλλάξει ο κυβερνητι-
κός οικονομικός σχεδιασμός.
 Οι πρώτοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμ-

ψης πότε θα φτάσουν στη χώρα μας και πού 
θα κατευθυνθούν;

Οι πρώτοι πόροι έχουν ήδη φτάσει, από τον 
περασμένο μήνα. Η Ελλάδα είναι μία από 
τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν 
προκαταβολή, ύψους 4 δισ. ευρώ. Αναμένε-
ται να προστεθούν 3,5 δισ. ευρώ, με την εκ-
πλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, στο 
τέλος του έτους ή στις αρχές του 2022, ανε-
βάζοντας το συνολικό ποσό στα 7,5 δισ. ευ-
ρώ. Ηδη, έχουμε δρομολογήσει τα πρώτα 12 
έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού 
προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, που αφο-
ρούν υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημο-
σίου και ψηφιοποίηση αρχείων, την ενίσχυση 

συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτη-
ση των πολιτών, τη βελτίωση του επενδυ-
τικού περιβάλλοντος μέσω του χωροτα-
ξικού σχεδιασμού, το πρόγραμμα «Ψη-
φιακή Μέριμνα», την υλοποίηση του βό-
ρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου 
Ε65 και την αποκατάσταση και ανάδειξη 
των μνημείων της Ακρόπολης. Το αμέσως 
επόμενο διάστημα αναμένεται να εντα-
χθούν τουλάχιστον άλλα 15 έργα σε το-
μείς όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ», η έρευνα και 
καινοτομία, η κατασκευή φραγμάτων και 
αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και ο το-
μέας της Υγείας.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους προ-
βλέπεται να ξεκινήσουν και οι συνεργα-
σίες, τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης όσο και 
με τις εμπορικές τράπεζες, για το μέρος 
των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
με στόχο την έναρξη του προγράμματος 
δανειοδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 Η πρόσφατη έξοδος στις αγορές, με 
επανέκδοση 5ετούς και 30ετούς ομο-
λόγου, έγινε με ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι ευνοϊκοί αυτοί όροι αφορούν όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Είναι έτσι;

Πράγματι, η ταυτόχρονη -για πρώτη φορά- έκδοση δύο ομολογιακών τίτλων 
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού και οι δύο προσέλκυσαν ιδι-
αίτερα υψηλή ζήτηση, είχαν εξαιρετική ποιότητα και κατέγραψαν ιστορικά χα-
μηλές αποδόσεις. Συγκεκριμένα, η έκδοση του 5ετούς ομολόγου έγινε με σχε-
δόν μηδενικό επιτόκιο, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό -ανεξαρτήτως διάρ-
κειας-, ενώ αυτή του 30ετούς ομολόγου έγινε με επιτόκιο χαμηλότερο από την 

προηγούμενη έκδοση, η οποία είχε πραγμα-
τοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021.
Οσον αφορά το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, η 
αξιωματική αντιπολίτευση μάλλον αγνοεί 
ότι το ελληνικό spread, δηλαδή η διαφορά 
των τιμών αποδόσεων ομολόγων, δεν μειώ-
νεται μόνο έναντι των γερμανικών, αλλά και 
έναντι εκείνων των άλλων χωρών του ευρω-
παϊκού Νότου. Ενώ η απόδοση του 30ετούς 
ελληνικού ομολόγου είναι χαμηλότερη από 
την αντίστοιχη ιταλική.
Αυτό αποδεικνύει ότι η μείωση του κόστους 
δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου δεν οφεί-
λεται μόνο στην αξιοποίηση, εν μέσω της πα-
γκόσμιας υγειονομικής κρίσης, του ευνοϊκού 
περιβάλλοντος που έχουν δημιουργήσει οι 
ευρωπαϊκές νομισματικές και δημοσιονομι-
κές αποφάσεις, στις οποίες ενεργά συμμετέ-
χουμε, αλλά -κυρίως- στην ενίσχυση της αξι-
οπιστίας και τις προοπτικές της οικονομίας, 
χάρη στην εφαρμογή συνετής δημοσιονο-
μικής πολιτικής, στην προώθηση μεταρρυθ-
μίσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων.
 Πώς είδατε το νέο κυβερνητικό σχήμα; Η 

υπαναχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη θό-
λωσε το μήνυμα των κυβερνητικών αλλαγών;

Ο πρωθυπουργός, έχοντας όλα τα δεδομέ-
να, διαμόρφωσε ένα κυβερνητικό σχήμα που 
θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί αποτε-
λεσματικά στις ανάγκες της χώρας και στις 
προσδοκίες των πολιτών.
Σε όσες και όσους συμμετέχουμε στο σχή-
μα απομένει με τη δουλειά μας να επαλη-
θεύσουμε τις αποφάσεις και την εμπιστοσύ-
νη του πρωθυπουργού.


