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νές ότι, παρόλο που ο Προϋπολογισµός του 
2018 δεν έχει τα χαρακτηριστικά της θηριώ-
δους προσαρµογής των πρώτων χρόνων της 
δηµοσιονοµικής επανισορρόπησης, παραµέ-
νει ένας Προϋπολογισµός που στηρίζεται στη 
φορολογία και δεν περιέχει στοιχεία αναστρο-
φής της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ακόµα και 
εάν δοθεί το «µέρισµα του κοινωνικού πλεο-
νάσµατος», που, όπως εκτιµάται, θα µπορεί 
να κυµανθεί γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, πάλι 
θα διατηρηθεί ο περιοριστικός χαρακτήρας. 
Ενας σοβαρός λόγος γι’ αυτό είναι η µετακύλι-
ση των φορολογικών υποχρεώσεων προηγού-
µενων ετών. Εάν δηλαδή οι φορολογούµενοι 
πληρώσουν εντός του 2018 2 µε 2,5 δισ. ευρώ 
φόρους που προέρχονται από προηγούµενα 
χρόνια, είναι σαν να αυξάνουµε ισόποσα τη 
φοροδοτική µας επιβάρυνση και τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονοµία το 2018! Βεβαίως, 
κάποια χρόνια παλαιότερα στην πραγµατικό-
τητα πληρώσαµε λιγότερους φόρους απ’ ό,τι 
έλεγαν τα χαρτιά. Οµως, αυτό δεν έχει καµία 
σηµασία σήµερα. Γι’ αυτό εξάλλου ασκούνται 
µόνιµες υφεσιακές επιδράσεις από τη δηµοσι-
ονοµική πολιτική. 

ΕΤΣΙ, όµως, προετοιµάζεται το 
έδαφος για το 2019, κατά το 
οποίο έρχεται ένα µεγάλο 
κύµα, πραγµατικό τσου-
νάµι, υφεσιακών µέτρων. 
Προφανώς βρισκόµαστε 
µπροστά στον γνωστό 
πολιτικό δηµοσιονοµικό 
κύκλο, µε το 2018 να εί-
ναι το καλύτερο έτος. Λες 
και ετοιµάζονται εκλογές στο 
τελευταίο τρίµηνο του 2018.

ΟΜΩΣ, η οικονοµική πραγµατικότητα δεν συµ-
φωνεί πάντοτε µε τους σχεδιασµούς. Ο Προ-
ϋπολογισµός του 2018 προβλέπει για το έτος 
αυτό 2,4% ρυθµό ανάπτυξης. Ωστόσο, το σχέ-
διο του Προϋπολογισµού του 2017 που είχε 
κατατεθεί τον Νοέµβριο του 2016 προέβλεπε 

για το 2017 +2,7% (!). Σήµερα θα παλέψουµε 
για έναν ρυθµό µεγέθυνσης για το 2017 µετα-
ξύ 1% και 1,7% (!), µε περισσότερες πιθανό-
τητες να κινηθούµε προς το χαµηλότερο άκρο 
παρά προς το υψηλότερο. Πώς τα καταφέραµε 
έτσι το 2017, παρόλο που φαίνεται πως ο του-
ρισµός βοήθησε και συνεχίζει να βοηθά σηµα-
ντικά; Για έναν πολύ απλό λόγο: Εκτός του ότι 
καθυστερήσαµε σε καταστροφικό βαθµό να 
κλείσουµε τη δεύτερη  αξιολόγηση (κανείς δεν 
κατάλαβε ακόµη το γιατί), οι επενδύσεις είναι 
ασθενείς! Είναι εύκολο να «πειράζεις» αυξητικά 
τον µελλοντικό ρυθµό µεγέθυνσης, ελπίζοντας 
σε ποταµούς επενδύσεων (που δεν θα ξέρεις 
πώς να τις απορροφήσεις) και άλλο να εµπνέ-
εις εµπιστοσύνη ότι πράγµατι σήµερα, αύριο 
και µεθαύριο δίνεις προοπτική στη χώρα σου, 
ελέγχεις το κυβερνών κόµµα σου και καλωσο-
ρίζεις τους επενδυτές να δηµιουργήσουν νέες 
και καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας! Αυτό 
δεν υπάρχει ακόµη στην εικόνα και ο κίνδυνος 
της αστοχίας και για το 2018 είναι προφανής.

Προϋπολογισµός  
λιτότητας

Ο
ταν ο Γιώργος Χουλιαράκης παρέδι-
δε στον πρόεδρο της Βουλής το σχέ-
διο του Προϋπολογισµού του 2018, 

δήλωσε ότι «αυτός είναι ο τελευταίος προϋπο-
λογισµός των προγραµµάτων». Οι οπαδοί της 
συµπολίτευσης χάρηκαν γιατί πίστεψαν ότι θα 
είναι ο τελευταίος Προϋπολογισµός της λιτό-
τητας. Οι οπαδοί της αντιπολίτευσης χάρηκαν 
γιατί το ερµήνευσαν ως τον τελευταίο Προϋ-
πολογισµό της κυβέρνησης αυτής. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ υπουργός Οικονοµικών εν-
νοούσε ότι θα είναι ο τελευταίος Προϋπολογι-
σµός του τρίτου µνηµονίου. To αν, όµως, θα 
είναι ο τελευταίος µνηµονιακός Προϋπολογι-
σµός, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο µε τον οποίο 
θα εξέλθουµε από το τρίτο µνηµόνιο τον Αύ-
γουστο του 2018. Γι’ αυτό υπάρχουν δύο εκ-
δοχές. Η πρώτη εκδοχή περιλαµβάνει την τυ-
πική υπογραφή ενός τέταρτου µνηµονίου ή 
ενός «πλαισίου συµφωνίας» που θα καλύπτει 
δηµοσιονοµικά τις συµφωνίες που έχουν γίνει, 
αλλά θα παρέχει και υποχρεώσεις διαρθρωτι-
κών υποχρεώσεων (IMF κ.λπ.). Η δεύτερη εκ-
δοχή είναι µια «καθαρή» έξοδος στις αγορές 
για την ανανέωση των δανειακών µας υποχρε-
ώσεων. Το τι είναι πιο πιθανόν να συµβεί ή τι 
θα συµβεί µεταξύ των δύο αυτών άκρων εξέ-
λιξης είναι αντικείµενο ξεχωριστής ανάλυσης. 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, πάντως, ο παρών Προϋπο-
λογισµός είναι ο πρώτος που υλοποιεί το πρό-
σφατα ψηφισµένο µεσοπρόθεσµο οικονοµικό 
πρόγραµµα που περιέχει δεσµεύσεις µέχρι το 
2022. Και είναι πολλά τα λεφτά που υποσχεθή-
καµε να µαζέψουµε ξεκινώντας από το 2018. 
Σύµφωνα µε το προσχέδιο (σελ. 25), τα κα-
θαρά έσοδα θα αυξηθούν κατά 1,197 δισ. ευ-
ρώ (τα 53,2 δισ. ευρώ, που είναι εκτίµηση του 
2017, θα γίνουν 54,4 δισ. ευρώ). Οι δηµόσι-
ες δαπάνες θα µειωθούν κατά 0,39 δισ. ευρώ 
(τα 56,001 δισ. ευρώ που είναι το 2017 θα 
πρέπει να γίνουν 55,60 δισ. ευρώ). Συνεπώς, 
εκτιµάται ότι θα αφαιρεθούν από την οικονο-
µία 1,58 δισ. ευρώ. Συγχρόνως, θα διοχετευτεί 
στην ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσε-
ών µας ένα µεγάλο µέρος των 6,66 (3,5% ΑΕΠ) 
δισ. ευρώ (!) περίπου. Αυτά έχουµε δεσµευ-
τεί να συγκεντρώσουµε ως συνολικό πρωτο-
γενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα το 2018. Ση-
µειώνουµε πως σε αυτό συµπεριλαµβάνονται 
και ορισµένα άλλα µεγέθη εκτός του πρωτο-
γενούς αποτελέσµατος του Προϋπολογισµού.

ΑΠΟ ΟΛΑ τα παραπάνω είναι αρκετά εµφα-
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