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Του Δημήτρη Γκάτσιου
Μήνυμαότι ο προϋπολογισμός του 2020 όχι μόνο δεν θα περιλαμβάνει κανένα κενό, αλλά και
κανένα πρόσθετο μέτρο στέλνει κυβερνητική πηγή, στον απόηχο της συνάντησης του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον επίτροπο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Πιέρ Μοσκοβισί.
"Οπροϋπολογισμός δεν θα περιλαμβάνει κανένα κενό. Ο προϋπολογισμός δεν θα περιλαμβάνει
πρόσθετα μέτρα. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί στο ακέραιο”, σχολιάζει πηγή της
κυβέρνησης.
Στηδιάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι κύριοι Μητσοτάκης και Μοσκοβισί
συζήτησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη
της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ο
πρωθυπουργός και ο επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν επί τάπητος τις
δημοσιονομικές προοπτικές, καθώς και τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα, με
κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για "πολύ θετικό κλίμα” στο τετ α τετ των δύο ανδρών,
συμπληρώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Μοσκοβισί για το γεγονός ότι σε
κρίσιμες στιγμές στήριξε την Ελλάδα.
Οπρωθυπουργός, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Bloomberg, είχε ερωτηθεί για τα
πρωτογενή πλεονάσματα. "Εκτιμώ ότι κινούμαστε πολύ γρήγορα στην ανάκτηση της
εμπιστοσύνης, όχι μόνο έναντι της οικονομίας αλλά και της κυβέρνησης, και ξανά όπως σας είπα
πριν, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτά τα πρωτογενή
πλεονάσματα και ό,τι σημαίνουν για τη βιωσιμότητα του χρέους μας. Είπα επίσης ότι θέλω πρώτα
να ανακτήσω την αξιοπιστία, να προωθήσω μια επιθετική ατζέντα μεταρρυθμίσεων και να
συζητήσω τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων για το 2021, όχι απαραίτητα για το επόμενο
έτος. Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις για το 2020. Θα
καταθέσουμε τον προϋπολογισμό μας, είμαστε σε συνομιλίες με τους θεσμούς αυτές τις ημέρες,
αλλά έχουμε αυτοπεποίθηση ότι θα βρούμε έναν συμβιβασμό που δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη
δημοσιονομική μας βιωσιμότητα και θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με την ατζέντα μείωσης

των φόρων και βεβαίως να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση για τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων”, είχε τονίσει.
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