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T
η νοµοθετική δέσµευση που θα προβλέ-
πει ότι εάν η χώρα δεν τηρήσει τις δε-
σµεύσεις της για πρωτογενές πλεόνασµα 

3,5% του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια -και συγκε-
κριµένα από το 2020 έως το 2022- θα περικο-
πούν οι συντάξεις, ζητούν, σύµφωνα µε ασφα-
λείς πληροφορίες της Realnews, οι δανειστές, 
στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης που διεξά-
γεται µε το οικονοµικό επιτελείο µε στόχο τη µη 
εφαρµογή του µέτρου από την 1η Ιανουαρίου 
2019. Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν την «πα-
τρότητα» της µεταµνηµονιακής εποπτείας της 
χώρας, επιδιώκουν την παροχή νοµοθετικής εγ-
γύησης από την ελληνική κυβέρνηση, προκει-
µένου να διασφαλιστούν στην περίπτωση που 
τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα δεν καταφέρει να 
πιάσει τον προβλεπόµενο στόχο και να οχυρώ-
σουν την άµυνά τους απέναντι σε όσους αµφι-
σβητούν την αποδοχή του ελληνικού αιτήµα-
τος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Γερµα-
νοί, που µπορεί µεν µε τη σιωπή τους να µην 
µπλοκάρουν την ελληνική επιδίωξη, δεν παύ-
ουν, όµως, να είναι απρόβλεπτοι και να θέτουν 
προσκόµµατα στην τελική ευθεία της συζήτη-

σης για το ελληνικό αίτηµα.
Η ελληνική πλευρά, στο «παζά-

ρι» που πραγµατοποιείται, δεν 
αποδέχεται να υπάρξει νοµοθε-
τική δέσµευση, καθώς σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόµενο δεν θα µπορεί 
να µιλά για ακύρωση του ψη-
φισθέντος µέτρου της περικο-
πής των συντάξεων, αλλά για 
αναβολή εφαρµογής. Και αυ-
τό διότι, οι Ευρωπαίοι, αν εντο-
πίσουν οποιαδήποτε αστοχία 
στην επίτευξη των στόχων για 
τους οποίους έχει δεσµευτεί η 
ελληνική πλευρά, θα µπορούν 
αυτοµάτως να ζητήσουν να 
επανέλθει το µέτρο της περικο-
πής των συντάξεων. Μία τέτοια 

εξέλι- ξη ρίχνει σκιές στο αφήγηµα της ελ-
ληνικής κυβέρνησης περί επιτυχούς έκβα-
σης της διαπραγµάτευσης για τη διάσω-
ση των συντάξεων και αφήνει την πόρτα 
των περικοπών ορθάνοιχτη.

Από το οικονοµικό επιτελείο υποστη-
ρίζουν ότι προχωρούν στην υλοποίηση 
του στόχου της µη εφαρµογής των πε-

ρικοπών στις συντάξεις, η οποία θα αποτυ-
πωθεί στο τελικό σχέδιο του Προϋπολογισµού 
που θα κατατεθεί στις 21 Νοεµβρίου στη Βου-
λή. Μάλιστα, διατείνονται ότι δεν θα χρειαστεί 
να φτάσουµε στο Eurogroup του ∆εκεµβρίου 
προκειµένου να δοθεί το «πράσινο φως» προς 
την ελληνική κυβέρνηση. Μία ηµέρα νωρίτε-
ρα, στις 20 Νοεµβρίου, θα γίνουν οι επίσηµες 

ανακοινώσεις και θα δηµοσιοποιηθεί το πόρισµα της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα κρά-
τη-µέλη. «Το πόρισµα θα είναι εκείνο που θα δίνει στην Ελλάδα 
τη δυνατότητα να καταθέσει νοµοθετική ρύθµιση που θα ακυ-
ρώνει την περικοπή στις συντάξεις από την 1-1-2019», αναφέ-
ρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου. Σύµφωνα µε τις ίδιες 
πηγές, η νοµοθετική ρύθµιση θα κατατεθεί µαζί µε τον Προϋ-
πολογισµό. Ωστόσο, η απαίτηση των δανειστών να ψηφιστεί η 
ρήτρα εφαρµογής του σκληρού µέτρου ανά πάσα στιγµή προ-
καλεί αναταραχή στο οικονοµικό επιτελείο. 

 
Ξεφεύγουν οι δαπάνες
Για την ώρα, οι δανειστές «ξεσκονίζουν» το προσχέδιο του Προ-
ϋπολογισµού που έλαβαν την περασµένη ∆ευτέρα και ελέγχουν 
δαπάνες, έσοδα και προβλέψεις των δηµοσιονοµικών µεγεθών 
σε ό,τι αφορά την απόδοση του µνηµονιακού στόχου του 3,5%. 
Το θέµα των δαπανών έχει κεντρική θέση στην ατζέντα των τε-
χνικών κλιµακίων που φτάνουν στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 
για επαφές µε ανώτερα στελέχη του οικονοµικού επιτελείου, στο 
πλαίσιο του δεύτερου µεταµνηµονιακού ελέγχου. 

Οι δαπάνες του Προϋπολογισµού απασχολούν ιδιαίτερα τους 
τεχνοκράτες, καθώς έχουν διαπιστώσει αποκλίσεις σε σχέση µε 
το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, ενώ δεν έχουν καθαρή εικόνα 
και από την επισκόπηση δαπανών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
θα ζητήσουν διευκρινίσεις για συγκεκριµένους κωδικούς του 
Προϋπολογισµού.

Η εγκύκλιος Χουλιαράκη, που εστάλη το περασµένο καλοκαί-
ρι προς τα υπουργεία, προκειµένου να κάνουν τον προγραµ-
µατισµό τους, τοποθετούσε το ανώτατο όριο των δαπανών του 
τακτικού Προϋπολογισµού για το 2019 στα 49,7 δισ. ευρώ. Στο 
προσχέδιο οι συνολικές δαπάνες του κρατικού Προϋπολογι-
σµού για το έτος 2019 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν (σε δη-
µοσιονοµική βάση) στα 57,624 δισ. ευρώ. Οι τελευταίες, µάλι-
στα, είναι αυξηµένες κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον στό-
χο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στα-
θερότητας 2019-2020. Για αυτόν τον λόγο οι δαπάνες ελέγχο-
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