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Συνεδριάζεισήμερα το Euroworking Group με θέμα την Ελλάδα και με στόχο να υπάρξει ένας
συμβιβασμός για το δημοσιονομικό "πακέτο" του 2019 και την μη περικοπή των συντάξεων.
Στοτραπέζι θα τεθούν εναλλακτικά σενάρια για να κλείσουν, όπως αναφέρουν ελληνικές πηγές, τα
"τελευταία ανοικτά δημοσιονομικά μέτωπα" με ανακατανομή των κονδυλίων όπως αυτά
εγγράφονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού (μεταφορά ποσών ανάμεσα στις παροχές/αντίμετρα
που σχεδιάζει η κυβέρνηση προς όσα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα), αλλά και με πιθανές
περικοπές άλλων δαπανών, περιλαμβανομένου και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Σύμφωναμε πληροφορίες, στη συνεδρίαση, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει νωρίς το
μεσημέρι, δεν θα τεθεί μόνο η πρόταση της Κομισιόν για τον ελληνικό προϋπολογισμό (η οποία
στην τελική της μορφή θα ανακοινωθεί στις 21 Νοεμβρίου), αλλά και η παράλληλη δουλειά που
κάνει η Επιτροπή αναφορικά με την πρώτη αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς Ενισχυμένης
Εποπτείας.
Σεαυτή θα καταγράφονται μία σειρά από "αγκάθια" που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο
διάστημα, διαμορφώνοντας ένα νέο μέτωπο όχι μόνο με τους θεσμούς αλλά και με τις αγορές. Και
τούτο καθώς η κυβέρνηση θα κληθεί να αποδείξει ότι η μη περικοπή των συντάξεων είναι μία
μεμονωμένη ενέργεια και ότι δεν θα έχει σκοπό να αναστρέψει το σύνολο των μεταρρυθμίσεων
που προβλέπονται στη συμφωνία του Eurogroup.
Το πακέτο του 2019
Οι σημερινές διαπραγματεύσεις στο δημοσιονομικό πεδίο επικεντρώνονται στη διαφορά που
υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς αναφορικά με το ύψος του "δημοσιονομικού
χώρου" ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που κοστολογούνται από την Ελλάδα
σε 1,1 δισ. ευρώ. Μάλιστα η κυβέρνηση έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αυξήσει το εν λόγω
πακέτο.
Αυτόπου επιχειρείται σήμερα είναι να βρεθεί (μέσω ανακατανομής των κονδυλίων και πρόσθετων

περικοπών) συμβιβαστική λύση, αν συνεχίσει να επιμένει η Κομισιόν ότι υπάρχει δημοσιονομική
διαφορά από το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ. Αν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να οδεύσει
πιθανότατα προς επικύρωση στο Eurogroup της Δευτέρας. Διαφορετικά η "μάχη" θα συνεχισθεί με
αντίπαλο πλέον τον χρόνο και την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή στις 21/11 με 1
σενάριο σύμφωνα με την κυβερνητική θέση.
Αναφορικάμε τις πιθανές πρόσθετες περικοπές δαπανών (όπως του ΠΔΕ), η χθεσινή έκθεση του
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου κάνει σαφές ότι με την παρούσα (πολύ χαμηλή) πορεία
πληρωμών είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί εντός του έτους όλο το φετινό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
Επισημαίνειακόμη ότι "η μεγάλη πρόκληση είναι η πλήρης ανάκτηση και εμπέδωση της
αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής, στη διάρκεια μάλιστα ενός εκλογικού έτους, παρ' όλες τις
εντάσεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν".
Υπερ-πλεόνασμα τέρας
Αλλά και τα στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από το
ΥΠΟΙΚ για το δεκάμηνο του 2018 δείχνουν τεράστια υπερ-συγκράτηση δαπανών, η οποία
συνδράμει, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στην σώρευση υπερ-πλεονασμάτων-"τέρας" που
φτάνουν στα 6,5 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση. Τροφοδοτούνται κατά 1,3 δισ. ευρώ από την
υποεκτέλεση στο ΠΔΕ, αλλά και από βραδύτερες επιστροφές φόρων και στάση πληρωμών του
δημοσίου σε άλλα πεδία.
Αναυτά τα πλεονάσματα κριθούν διατηρήσιμα από τους θεσμούς, από την μία πλευρά ενισχύουν
τα ελληνικά επιχειρήματα (όχι μόνο για το 2019 αλλά και για τη διανομή μερίσματος το 2018 που
αναμένεται να αποφασιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα), αλλά και επιβεβαιώνουν την υπέρμετρη
φορολόγηση και περιστολή δαπανών που πνίγει την ελληνική αγορά.
Υπενθυμίζεταιότι την Τρίτη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής χωρίς να έχει περιλάβει την
εν λόγω ανακοίνωση εκτιμούσε πρωτογενές πλεόνασμα στο 4,5% του ΑΕΠ για το 2018. Πλέον η
θέση αυτή ενισχύεται, οδηγώντας (αν δεν αλλάξει η τάση) σε υπέρβαση από τον μνημονιακό
στόχο κατά 2 δισ. ευρώ περίπου….
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