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Αύριοθα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να στείλει στις Βρυξέλλες προς έγκριση τον
προϋπολογισμό του 2020 επιχειρώντας να ολοκληρώσει τις ανταλλαγές στοιχείων με τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως στόχο να ξεκαθαρίσει το "κενό" που
κατέγραφαν τις προηγούμενες ημέρες στις δημοσιονομικές επιδόσεις του 2020.
Οιυπηρεσίες των θεσμών επαναϋπολογίζουν την απόδοση των 120 δόσεων (πλέον φαίνεται ότι οι
θεσμοί συμφωνούν πως δεν προκαλείται τρύπα), τις παρεμβάσεις για την επιτάχυνση των
φορολογικών ελέγχων, αλλά και την επίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που φαίνεται ότι
αποτελούσε το πιο μεγάλο πεδίο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο πλευρών.
Παράλληλα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών που φέρνει
προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση προσφέρει σημαντικά πρόσθετα έσοδα από μία αγορά 500
εκατ. ευρώ μέσα από το αντίτιμο 2-3 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας, αλλά και τον φορολογικό
συντελεστή 35% επί των εσόδων.
Το2020 ισχυρό όπλο της κυβέρνησης είναι και η ανάπτυξη. Η κυβέρνηση στηρίζεται σε τονωτική
ένεση στο ΑΕΠ κατά 1 δισ. ευρώ περίπου μέσα από το πακέτο φοροελαφρύνσεων αλλά και τις
αναπτυξιακές παρεμβάσεις που προωθεί (Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, Σχέδιο "Ηρακλής" κλπ).
Ουσιαστικά η ανάπτυξη είναι ένα από τα πιο μεγάλα στοιχήματα για το νέο προϋπολογισμό.
Περιθώριοδημιουργείται και από το υπερπλεόνασμα του 2019. Η καλύτερη από την αναμενόμενη
πορεία των εσόδων τον Σεπτέμβριο (αναμένεται ενίσχυση υπεραπόδοσης στα στοιχεία που θα
ανακοινωθούν αύριο), δίνει επιχειρήματα στην ελληνική πλευρά αλλά και παράσχει χώρο για να
"μεταφερθούν" στο 2019 δαπάνες που είχαν προγραμματιστεί για το 2020. Πέρα από το επίδομα
θέρμανσης, για το οποίο αναμένεται εντός της εβδομάδος η υπουργική απόφαση, κυοφορείται και
μέρισμα 200 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ
δεν αποκλείεται να υπάρξει και κίνηση στο φορολογικό πεδίο.
Περιθώριο έως 20 Νοεμβρίου

Τοπροσχέδιο του προϋπολογισμού πρέπει να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο έως
την Τρίτη, όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες
και να έχει συγκεκριμένη δομή. Εν συνεχεία θα τεθεί στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών
της Επιτροπής, όπως θα συμβεί και με τους προϋπολογισμούς όλων των υπολοίπων κρατών –
μελών.
Θεωρητικάυπάρχει το περιθώριο για προσαρμογές όλο το επόμενο διάστημα έως την 20η
Νοεμβρίου όταν αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα της Κομισιόν για τους
προϋπολογισμούς των κρατών – μελών. Αλλά, αυτό που επιθυμεί η ελληνική πλευρά είναι το
τοπίο να ξεκαθαρίσει γρήγορα και όλες οι εκκρεμότητες να λυθούν. Και τούτο στο πλαίσιο του
σχεδιασμού της για ένα "σερί" θετικών ειδήσεων το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της χώρας όχι
μόνο απέναντι στους θεσμούς (και σε σχέση με το μεγάλο στόχο της αλλαγής του ύψους των
πρωτογενών πλεονασμάτων) αλλά και απέναντι στις αγορές.
Μεταφορά βάρους στις ΗΠΑ
Οιεπόμενες κινήσεις αναμένεται να γίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στην κορύφωση της φθινοπωρινής συνόδου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ΥΠΟΙΚ θα έχει σειρά
επαφών με εκπροσώπους των θεσμών, του ΔΝΤ αλλά και με στελέχη των αγορών στο περιθώριο
της συνόδου κατά τις οποίες θα παρουσιάσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης αλλά
και το σχέδιο "Ηρακλής".
Θασυζητηθεί και το ελληνικό αίτημα για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ακριβού δανείου
της χώρας με το ΔΝΤ, αλλά και το θέμα των πλεονασμάτων.
ΤοΔΝΤ από την πλευρά του από την Τετάρτη, αρχίζει να ξεδιπλώνει τη θέση του μέσα από τρεις
εκθέσεις για την παγκόσμια οικονομία οι οποίες θα έχουν και αναφορές στην Ελλάδα και στις
προβλέψεις του για το ΑΕΠ, τα πλεονάσματα και το τραπεζικό σύστημα.
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