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Στη συνέχεια θα ακολουθήσει µπαράζ επί-
σηµων επαφών και παρασκηνιακών διαβου-
λεύσεων µε Ευρωπαίους ηγέτες και υπουργούς 
Οικονοµικών. Στις αρχές του 2020 εκτιµάται 
ότι θα εξεταστεί αναλυτικά η πρόταση να αξι-
οποιηθεί για επενδύσεις, αντί για την αποπλη-
ρωµή του χρέους, τουλάχιστον ένα µέρος από 
τις επιστροφές κερδών των ελληνικών οµολό-
γων, που αποτελεί «πρόδροµο» του κεντρι-
κού αιτήµατος.

Για την ώρα, στο οικονοµικό επιτελείο δεν 
φαίνεται να ανησυχούν για τους συσχετισµούς 
που µπορεί να διαµορφωθούν στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. ώστε να «µπλοκάρει» το ελληνικό αί-
τηµα. Ωστόσο, παραδέχονται ότι είναι αστάθ-
µητος παράγοντας η στάση της Γερµανίας και 
του µπλοκ των χωρών που συνασπίζονται γύρω 
από αυτήν. Στάση που θα καθοριστεί εν πολ-
λοίς από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, χω-
ρίς όµως να φαίνεται αυτή τη στιγµή ότι µπο-
ρεί να αναπτυχθεί µια δυναµική κόντρα στην 
ελληνική επιδίωξη.

 
Το «οπλοστάσιο»
Σε τέσσερις κεντρικούς άξονες στηρίζεται η 
στρατηγική της ελληνικής οµάδας που έχει 
επωµιστεί τη διαπραγµάτευση για τη µείωση 
των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα:

1Μείωση κόστους δανεισµού. Η εντυπω-
σιακή µείωση του κόστους δανεισµού του 

ελληνικού ∆ηµοσίου αναµένεται να αποτυ-
πωθεί στη ανάλυση βιωσιµότητας του ελληνι-
κού χρέους. Τα επιτόκια κινούνται σε πολύ χα-
µηλότερα επίπεδα από αυτά της περασµένης 
ανάλυσης βιωσιµότητας του χρέους. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι σχεδόν πριν από έναν χρόνο το spread ανά-
µεσα στο 5ετές κρατικό οµόλογο και το γερµανικό ήταν πε-
ρίπου 3,4%, ενώ πλέον είναι κοντά στο 1%. Παράλλη-
λα, η µεγάλη µείωση των αποδόσεων των ελληνικών 
10ετών οµολόγων είχε ως αποτέλεσµα και τη ση-
µαντική µείωση των spreads, δηλαδή των διαφο-
ρών στις αποδόσεις τους σε σχέση µε εκείνες των 
άλλων χωρών της ευρωζώνης. Το spread µε τα 
γερµανικά οµόλογα µειώθηκε στις 165 µονά-
δες βάσης (1,65 ποσοστιαίες µονάδες), από 
387 πριν από έναν χρόνο, ενώ το spread µε τα 
πορτογαλικά οµόλογα µειώθηκε στις 106 µο-
νάδες βάσης, από 229, και µε τα ιταλικά οµό-
λογα στις 32 µονάδες βάσης. Σύµφωνα µε τα τε-
λευταία στοιχεία του ESM, το επιτόκιο µε το οποίο 
δανείζει αυτός την Ελλάδα διαµορφώθηκε φέτος 
κοντά στο 1,4%, ενώ λίγο χαµηλότερο είναι το επι-
τόκιο για τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας, που ήταν ο 
πρόδροµος του ESM. Αυτό θα έχει 
προφανώς θετική επίδραση 
στη εξέλιξη του χρέους. O 
ESM ήδη «βλέπει» ζωτική 
αποκλιµάκωση, µε µείωσή 
του κατά 40 ποσοστιαίες 
µονάδες µέχρι το 2024, 
υπό την προϋπόθεση 
ότι ακολουθείται η ίδια 
δηµοσιονοµική πολι-
τική και εφαρµόζο-
νται οι συµφωνηµέ-
νες µεταρρυθµίσεις.

2 Το µπαράζ ιδι-
ωτικοποιήσε-

ων. Οι ιδιωτικοποι-

ήσεις που θα πραγµατοποιηθούν το 2020 θα 
καλύψουν το χαµένο έδαφος του 2019, ενώ θα 
αποτελέσουν τον υπ’ αριθµόν ένα παράγοντα 
για τη δηµιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλί-
µατος, που θα συµβάλει τα µέγιστα στην ανά-
πτυξη και θα ενισχύσει τα δηµόσια έσοδα. Στα 
βασικά σχέδια περιλαµβάνονται αποκρατικο-
ποιήσεις στον τοµέα των µεταφορών, της ενέρ-
γειας, αλλά και της ναυτιλίας. Αρχικά, προωθεί-
ται η πώληση του 30% του αεροδροµίου Αθη-
νών, για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον δέκα επενδυτικά σχήµατα. 
Ακόµη, στο νοµοσχέδιο για τη διάσπαση της ∆Ε-
ΠΑ σε τρεις εταιρείες περιλαµβάνονται και δύο 
ταυτόχρονοι διαγωνισµοί για το 65% της ∆Ε-
ΠΑ Υποδοµών και το επίσης 65% της ∆ΕΠΑ 
Εµπορίας. Οι διαγωνισµοί αναµένονται στις 
αρχές του 2020.
Στόχος είναι και η πώληση του 35% των ΕΛΠΕ, 
η οποία δεν είχε τελεσφορήσει στη σύµπρα-
ξη του οµίλου Λάτση µε το ∆ηµόσιο. Ετσι, αυ-
τή τη φορά η διάθεση του ποσοστού του ∆η-
µοσίου αναµένεται να γίνει µέσω του Χρηµα-
τιστηρίου Αθηνών. 
Το ΤΑΙΠΕ∆ αναµένει και το ενδιαφέρον εν δυ-
νάµει επενδυτών για τις µαρίνες της χώρας, µε 
πρώτη αυτή της Ιτέας, ο διαγωνισµός της οποί-
ας αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη του τρέ-
χοντος µήνα. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες 
διαδικασίες για µαρίνες όπως αυτές της Ρόδου 
και της Αρετσούς. 
Σε εκκρεµότητα βρίσκεται και η πορεία της 
παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Η υποβο-
λή προσφορών αναµένεται µέσα στον Φε-
βρουάριο του 2020, µε το µέλλον του διαγω-
νισµού να κρίνεται δυσοίωνο, καθώς πρόκει-
ται για ένα έργο µε πολλά έξοδα και ταυτόχρο-
να ελάχιστα έσοδα.

3 Η δέσµευση για συνέχιση των µεταρρυθ-
µίσεων. Η κυβέρνηση φροντίζει µε κάθε 

ευκαιρία να στέλνει το µήνυµα ότι θα µείνει 
σταθερή στον δρόµο των µεταρρυθµίσεων, 
προκειµένου να επιτυγχάνονται υψηλότεροι 
ρυθµοί ανάπτυξης. Σε αυτόν τον στόχο περι-
λαµβάνονται η µείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρή-
σεις, που πρόκειται να ψηφιστεί έως τα τέλη του 
µήνα, η άρση των εµποδίων για το επιχειρείν, 
που αποτυπώθηκε στο αναπτυξιακό νοµοσχέ-
διο µαζί µε την παροχή κινήτρων για επενδύ-
σεις, αλλά και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που 
πρόκειται να κατατεθεί το επόµενο διάστηµα. 
Ουσιαστικό ρόλο για τους Ευρωπαίους παίζει 
και η πορεία του σχεδίου «Ηρακλής» για την 
εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των συστηµι-
κών τραπεζών από τα «κόκκινα» δάνεια. Πα-
ράλληλα, η κυβέρνηση αναµένεται να προχω-
ρήσει σε νέες παρεµβάσεις σε τοµείς όπως η 
δηµόσια διοίκηση και η παιδεία.

4 Η 2η πρόωρη πληρωµή του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου. Με την πρόω-

ρη αποπληρωµή των ακριβότερων δανείων 
ύψους 2,7 δισ. ευρώ προς το ∆ΝΤ, που θα ολο-
κληρωθεί έως τα τέλη του µήνα, η χώρα εξοι-

κονοµεί 33,08 εκατ. ευρώ έως τον Ιανουά-
ριο του 2021 και στέλνει ξεκάθαρο 

µήνυµα στις αγορές. Ωστόσο, 
όπως έχει γράψει η «R», 

το οικονοµικό επιτε-
λείο προσανατολίζε-
ται να ξεκινήσει την 
προετοιµασία, επι-
διώκοντας να απο-
πληρώσει άλλα 2 δισ. 
τους πρώτους µήνες 
του 2020 προκειµέ-
νου να επωφεληθεί 
από τη διαφορά επι-
τοκίου, αλλά και να 
«οχυρώσει» περαι-

τέρω τον στόχο του 
για τα πλεονάσµατα.

όφελος
Εάν ο στόχος 
πέσει στο 2%, 
από 3,5% που 
είναι σήµερα, θα 
εξοικονοµηθεί 
δηµοσιονοµικός 
χώρος 1,5% του 
ΑΕΠ, ήτοι 3 δισ. 
ευρώ το 2021 και 
το 2022, και θα 
είναι τέτοιος που 
θα δηµιουργήσει 
το απαραίτητο 
έδαφος για 
αναπτυξιακά 
µέτρα, αλλά και 
νέες παρεµβάσεις 
ελάφρυνσης 
-στο µέτωπο της 
φορολογίας- και 
στήριξης µισθωτών 
και συνταξιούχων

Μεθοδικά και με επιχειρήματα 
χτίζει τη στρατηγική του για το 
θέμα ο υπουργός Οικονομικών 
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