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Στηνκατάθεση προσχεδίου προϋπολογισμού στη Βουλή την άλλη εβδομάδα χωρίς καμία αναφορά
στη χρήση εσόδων από κέρδη ομολόγων για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου περί
πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ το 2020 προχωρά η κυβέρνηση. Το
Προσχέδιο θα κατατεθεί και στις Βρυξέλλες (με άλλη μορφή) έως τις 15 Οκτωβρίου και βασίζεται
στη στήριξη της εισπραξιμότητας των εσόδων, αλλά και στο πεδίο των επενδύσεων και του ΑΕΠ
για να μειωθεί η διαφορά του 1 δισ. ευρώ που διαπίστωσαν οι θεσμοί κατά την παρουσία τους
στην Αθήνα.
Οιδιαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό αυτό σκέλος συνεχίζονται. Ωστόσο, σύμφωνα με
πληροφορίες, διεξάγονται παράλληλες εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ του υπουργείου
Οικονομικών και των Θεσμών για την ενεργοποίηση του όρου της συμφωνίας του Eurogroup του
2018 περί χρήσης των κερδών ομολόγων και για "agreed investments".
Τοζήτημα συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και στο EWG της προηγούμενης εβδομάδος,
ενώ η ελληνική επιχειρηματολογία αναλύεται σε 2σέλιδη επιστολή την οποία έχουν στα χέρια τους
οι Θεσμοί.
Οπρώτος στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να τεκμηριωθεί η ανάγκη εφαρμογής της συμφωνίας
του 2018. Και τούτο δεδομένου του "τετελεσμένου" που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση
αφού επί ημερών της δεν ζητήθηκε η ενεργοποίηση της εν λόγω απόφασης. Όσο για την
"εξειδίκευση" του τρόπου χρήσης των ομολόγων, αυτή αποτελεί επόμενο βήμα της διαδικασίας
που είναι σε εξέλιξη.
Στήριξη μεταρρυθμίσεων - επενδύσεων
Παράλληλα, από πλευράς ΥΠΟΙΚ προωθείται η επιτάχυνση δράσης σε 9 άξονες μέσα στο 2019,
ούτως ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες του μνημονίου, αλλά και να διασφαλισθεί η πορεία των
εσόδων και των μεταρρυθμίσεων. Στόχος επί της ουσίας είναι πέρα από το "καλό πρόσωπο"
στους δανειστές να διασφαλισθεί ο "παρονομαστής", δηλαδή το ΑΕΠ. Πρόκειται για τον ίδιο στόχο

με αυτόν που επιχειρείται να επιτευχθεί και μέσω της ενεργοποίησης των κερδών ομολόγων για
άλλη χρήση από την τροφοδότηση του λογαριασμού μείωσης του χρέους. Και τούτο καθώς αυτό
που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι να διασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2020 και τα επόμενα χρόνια με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έστω
και από τον "παρονομαστή", δηλαδή από την ταχύτερη ανάπτυξη που θα φέρουν πιο πολλές
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.
Τοπρώτο βήμα είναι το "κλείσιμο" του 2019. Η αποστολή στοιχείων για διασφάλιση του
δημοσιονομικού στόχου έγινε τη Δευτέρα στο πλαίσιο της διαδικασίας EDP και το "πόρισμα" από
τα κοινοτικά όργανα θα ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, όπως επισήμανε ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας παρουσιάζοντας τις 9
προτεραιότητες του 2019, ο προϋπολογισμός του 2020 θα έχει όλα τα μέτρα ελάφρυνσης που
έχουν εξαγγελθεί. Έθεσε επίσης ως στόχο την ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων,
ούτως ώστε να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου ένα θετικό πόρισμα των θεσμών για την
εκταμίευση των παρεμβάσεων στο χρέος αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για τον μεγάλο στόχο
του 2020: την επαναξιολόγηση των βασικών παραμέτρων και της έκθεσης της βιωσιμότητας
χρέους, δηλαδή όπως είπε ο ΥΠΟΙΚ την επαναξιολόγηση και του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Οιπροτεραιότητες του 2019 και όχι μόνο παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το
χθεσινό ραντεβού του Μάριο Ντράγκι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη παρουσία του ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, κατά την ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών έδωσε ούτως ή άλλως μία "χείρα βοηθείας"
στην κυβέρνηση μιλώντας για την ανάγκη να μην επαναληφθούν φαινόμενα υπερφορολόγησης και
να υπάρξει προσπάθεια εύρεσης του δημοσιονομικού χώρου για να τονωθεί η δημόσια επενδυτική
δραστηριότητα.
Οιδιαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα σε πολιτικό επίπεδο στην Αθήνα με την έλευση του
Επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί. Τη Δευτέρα θα γίνει η κατάθεση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού
στη Βουλή, ενώ τα φώτα στρέφονται μετά στο Λουξεμβούργο για τη συνεδρίαση του Eurogroup.
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