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Κάθοδοστην Αθήνα στο τέλος Σεπτεμβρίου σχεδιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί με
στόχο να γίνει η πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να
οριστικοποιηθεί το προσχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο θα πρέπει – βάσει Συνταγματικής
υποχρέωσης - να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή την 1η Οκτωβρίου.
Θαπρέπει να το καταθέσει και στις Βρυξέλλες αλλά και στο Eurogroup έως τις 15 Οκτωβρίου στο
πλαίσιο του περίφημου "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου". Ο λόγος για τον τρόπο με τον οποίο
εποπτεύονται για τις δημοσιονομικές τους επιδόσεις όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εξαιρούνταν η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω των μνημονίων).
Αποτελείτον έναν από τους 3 συνολικά πυλώνες της μεταμνημονιακής εποπτείας από πλευράς
Κομισιόν (σ.σ. μαζί με τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση και την ενισχυμένη εποπτεία) και
ξεκινά στην αρχή κάθε χρόνου. Το πρώτο εξάμηνο (εξ ου και η ονομασία του) τσεκάρονται οι
προϋπολογισμοί του επόμενου έτους.
Ωστόσο, η Ελλάδα, λόγω της εξόδου από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου, θα ενταχθεί σε αυτό
το... δεύτερο εξάμηνο, δηλαδή στη φάση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει την
υλοποίηση των συστάσεων και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα και το κατά πόσο
διασφαλίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Ο έλεγχος σε όλα τα κράτη-μέλη ολοκληρώνεται και οι
συστάσεις (τις οποίες συντάσσει η Κομισιόν και εγκρίνει το Eurogroup) ενσωματώνονται στα τελικά
σχέδια προϋπολογισμού. Διαμορφώνεται έτσι και στην ελληνική περίπτωση το χρονοδιάγραμμα
για τη λήψη των αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα και τα αντίμετρα του επόμενου έτους (σ.σ.
ωστόσο η υποχρέωση εφαρμογής των συστάσεων σε καθεστώς ενισχυμένης και μεταμνημονιακής
εποπτείας αναμένεται πολύ πιο δεσμευτική από ό,τι στα άλλα κράτη).
Αφούτο τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού (βάσει Συνταγματικής υποχρέωσης) πρέπει να κατατεθεί
στη Βουλή τουλάχιστον 40 ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη,

έτσι εξηγείται και η τοποθέτηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί περί συζήτησης η οποία θα γίνει την
περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου για τα μέτρα του 2019 και για το περιθώριο αλλαγών
στη συμφωνία για περικοπή των συντάξεων.
"Οιδεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται, ωστόσο οι δεσμεύσεις δεν είναι ανελαστικές" ανέφερε χθες ο
Επίτροπος Μοσκοβισί για το θέμα της ελληνικής δέσμευσης περικοπών στις συντάξεις το 2019.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το αν θα επανεξεταστεί το μέτρο, είπε ότι "θα συζητήσουμε
με την Ελλάδα πλέον, ως μία χώρα της Ευρωζώνης σε κανονικότητα, επί του προσχεδίου του
προϋπολογισμού της, το οποίο οφείλει να είναι ισορροπημένο και να τηρεί τους δημοσιονομικούς
στόχους. Ως εκ τούτου θα το συζητήσουμε στον καιρό του". Προανήγγειλε ότι θα έρθει για
ενδέκατη φορά στην Ελλάδα το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, όταν θα πρέπει να
ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του προϋπολογισμού του
2019. Τότε είπε "θα συζητήσουμε τα θέματα του προϋπολογισμού".
Τα σχέδια για 2 καθόδους εντός του 2018
Σύμφωναμε πληροφορίες οι θεσμοί σχεδιάζουν όχι μία αλλά δύο αξιολογήσεις εντός του 2018 (μία
στα τέλη Σεπτεμβρίου και ακόμα μία τον Δεκέμβριο). Μάλιστα, η πρώτη αξιολόγηση είναι
επιθυμητό να γίνει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, με διά ζώσης επαφές και κάθοδο των "θεσμών"
στην Αθήνα, ούτως ώστε μετά να υπάρχει το τρίμηνο περιθώριο για άλλη μία αξιολόγηση τον
Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελικός προγραμματισμός θα γίνει στο άτυπο Eurogroup
της 7ης Σεπτεμβρίου.
Στηνκάθοδο του Σεπτεμβρίου θα τεθούν επί τάπητος τα νούμερα του Προϋπολογισμού και η
πρόθεση της κυβέρνησης όσον αφορά την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου.
Θακλειδώσουν δύο κρίσιμα πακέτα:
1. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προς την Eurostat για τα δημοσιονομικά και το χρέος του 2018 (θα
πρέπει να σταλούν απολογιστικά στοιχεία αλλά και προβλέψεις για το 2019 πριν το τέλος
Σεπτεμβρίου).
2. Το προσχέδιο Προϋπολογισμού που θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή την 1η Οκτωβρίου.
ΗΚομισιόν, με βάση αυτά τα στοιχεία αλλά και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού θα εντάξει την
Ελλάδα στο "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" και θα απευθύνει συστάσεις. Ορίζεται ότι "τα κράτη μέλη
λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις κατά την κατάρτιση του εθνικού τους προϋπολογισμού για το
επόμενο έτος" και "οφείλουν να υποβάλουν τα σχέδια προϋπολογισμών τους στην Επιτροπή και
στο Eurogroup το αργότερο στα μέσα Οκτωβρίου".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

