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νται κωδικό προς κωδικό. Επιπλέον, στο προ-
σχέδιο δεν προβλέπεται πόση θα είναι η εξοι-
κονόµηση δαπανών µέσω του spending review 
για το 2019, όπως είχε γίνει τα προηγούµενα 
χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχουν ζητήσει πρό-
σθετα στοιχεία. Σηµειώνεται ότι µέσω της επι-
σκόπησης δαπανών, την οποία καθιέρωσε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώρ-
γος Χουλιαράκης, το 2018 εξοικονοµήθηκαν 
260 εκατοµµύρια ευρώ.

Εάν οι δανειστές καταλήξουν στο ότι υπάρ-
χει πρόβληµα µε τις δαπάνες, τότε αναµένεται 
να ακυρωθούν τέσσερα από τα θετικά αντίµε-
τρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ∆ι-
εθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ή να περιοριστεί 
το εύρος εφαρµογής τους. Πρόκειται για την 
επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέ-
ους κάτω των 25 ετών, την εισαγωγή ενός νέου 
προγράµµατος επιδότησης ενοικίου µε οικο-
νοµικά και οικογενειακά κριτήρια, την ενίσχυ-
ση των σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και την ενίσχυση του προγράµ-
µατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αµφισβητούν και προβλέψεις
«Φύλλο και φτερό» γίνονται και ορισµένες προ-
βλέψεις που έκανε η Ελλάδα και οι οποίες εστά-
λησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς στη-
ρίζονται σε παραδοχές που είναι στον «αέρα». 
Για παράδειγµα, προβλέπεται ότι δεν θα αυ-
ξηθεί περαιτέρω η τιµή του πετρελαίου, οι κα-
ταθέσεις θα συνεχίσουν να «φουσκώνουν», 
τα «κόκκινα» δάνεια θα αποκλιµακωθούν κα-
τά 16,9 δισ. ευρώ και ότι θα υπάρξει περιθώ-
ριο για νέες χορηγήσεις µερικών δισ. ευρώ 
από τις τράπεζες. Προβλέπεται, επίσης, µεί-

ωση του spread των ελληνικών οµολόγων και 
επιστροφή της παραγωγικότητας της εργασί-
ας σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριµένα, οι προβλέψεις του οικονοµι-
κού επιτελείου για το 2019 που περιλαµβάνο-
νται στον Προϋπολογισµό και αµφισβητούνται 
από τους δανειστές αφορούν: 
Τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία θα µειωθούν 
από τα 94,4 δισ. ευρώ το 2017 στα 81,5 δισ. 
ευρώ µέχρι το τέλος του χρόνου.
Την αύξηση χορηγήσεων, προκειµένου αυ-
τές να φτάσουν στα 190,7 δισ. ευρώ από 185,1 
δισ., που αναµένεται να είναι φέτος.
Την αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες, 
ώστε να φτάσουν τα 137,4 δισ. ευρώ.
 Τη µείωση της απόδοσης του επιτοκίου του 
ελληνικού 10ετούς οµολόγου στο 4% (κινείται 
σταθερά άνω του 4%).
Το επιτόκιο δανεισµού για τους ιδιώτες, που 
θα υποχωρήσει περαιτέρω από το 4% στο 3,8%.
 Τις επιπτώσεις του δηµογραφικού που θα 
εξακολουθήσουν να είναι µεγάλες, ενώ ο πλη-
θυσµός σε ηλικία εργασίας (15 έως 64) θα µει-
ωθεί περαιτέρω από τα 6,835 εκατοµµύρια άτο-
µα στα 6,776 εκατοµµύρια.
Τo Euribor, το οποίο θα είναι αρνητικό και το 
2019 και θα φτάσει στο -0,2%, όσο και το 2018.
 Την παραγωγικότητα της εργασίας που θα 
είναι θετική το 2018 κατά 0,2% και  θα κινηθεί 
µε καλύτερο αλλά και πάλι οριακό ρυθµό 0,4% 

για το 2019. Η παραγωγικότητα της εργασί-
ας είναι κρίσιµο οικονοµικό µέγεθος ενό-
ψει των συζητήσεων για την αύξηση του 
κατώτατου µισθού.
 Την τιµή του πετρελαίου Brent 
που προβλέπεται ότι το 2019 θα δια-
µορφωθεί στα 68,99 δολάρια ανά βα-
ρέλι, από 70,23 δολάρια που εκτιµά-
ται ότι θα κλείσει το 2018.
 Το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
που προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κα-
τά 2%. 

Φόβος για τα έσοδα
Τα τεχνικά κλιµάκια έχουν ζητήσει 
πρόσθετα αναλυτικά στοιχεία για 
την πορεία εσόδων του Σεπτεµβρί-
ου, προκειµένου να εντοπίσουν τις 
πηγές στις οποίες καταγράφεται 
υστέρηση, όπως φάνηκε από τη 
δηµοσιοποίηση των προσωρι-
νών στοιχείων.

Στόχος είναι να καταλήξουν 
στον δηµοσιονοµικό χώρο που 
δηµιουργείται, ώστε να διαπιστω-
θεί εάν και ποια από τα αντίµετρα 
µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή 
µέσα στο 2019. Η αρχική ψαλίδα 
που υπήρχε στις εκτιµήσεις ανά-

µεσα στις δύο πλευρές αναφορικά 
µε το ύψος του υπερπλεονάσµατος 

της φετινής και της ερχόµενης χρο-
νιάς προσδιοριζόταν στα 700 εκατοµ-

µύρια ευρώ, αλλά έχει περιοριστεί στα 300 µε 
400 εκατοµµύρια. Στις διά ζώσης επαφές εκτι-
µάται ότι µπορεί εάν όχι να υπάρξει µια ορι-
στική σύγκλιση του ακριβούς µεγέθους, να πε-
ριοριστεί τουλάχιστον το εύρος της διαφοράς.

πρόβλημα
Οι δαπάνες θα 
βρεθούν στο 
µικροσκόπιο των 
τεχνικών κλιµακίων 
των θεσµών τις 
επόµενες ηµέρες 
στις συναντήσεις 
στην Αθήνα

Τα τεχνικά κλιµάκια έχουν 
ζητήσει στοιχεία για την πορεία 
εσόδων του Σεπτεµβρίου, 
προκειµένου να εντοπίσουν 
τις πηγές στις οποίες 
καταγράφεται υστέρηση
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