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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ, Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ, ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 10 ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Σεπτέμβριος θεωρείται κομβικός μήνας για το οικονομικό επιτελείο, με ημερομηνίες-κλειδιά για
την πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού, τις επαφές με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους
εκπροσώπους των θεσμών. Επιπλέον, είναι πολλά υποσχόμενος μήνας για τις τράπεζες και την
πραγματική οικονομία, αφού ξεκινά με την άρση των “capital controls”. Πρώτη λοιπόν
σημειολογική ημερομηνία, η 2α Σεπτεμβρίου με την έναρξη εφαρμογής της απελευθέρωσης των
κεφαλαιακών περιορισμών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση των οίκων αξιολόγησης για την
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. Δεύτερη σημαντική ημερομηνία, η 4η
Σεπτεμβρίου, με την ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιοποιεί τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το
β' τρίμηνο του 2019. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το α' τρίμηνο ήταν
1,3% και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα θα διαμορφώσουν μελλοντικές αποφάσεις. Την
επομένη ημέρα, 5η Σεπτεμβρίου, θα συνέλθει το Euro Working Group, με τον νέο εκπρόσωπο
της χώρας μας, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, να παρουσιάζει στα
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τον σχεδιασμό της
κυβέρνησης στην οικονομία, αλλά και την εξέλιξη στα 15 εκκρεμή προαπαιτούμενα της τρίτης
αξιολόγησης της μεταμνημονιακής περιόδου.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα της οικονομικής
πολιτικής στα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ, όπου αναμένεται να επιβεβαιώσει τις μέχρι
σήμερα εξαγγελίες και τον οδικό χάρτη με τις μελλοντικές ενέργειες του συνεκτικού
προγράμματος της κυβέρνησης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Βεβαίως, δεν
αποκλείονται και νέες ανακοινώσεις-εκπλήξεις του Πρωθυπουργού για την οικονομία
από το βήμα της 84ης ΔΕΘ.
Στις 12 Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ για το mini QE, που ενδεχομένως,
με ειδική συμφωνία, να εντάξουν τη χώρα μας, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου, ο
υπουργός Οικονομικών θα βρίσκεται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για να συμμετάσχει στο άτυπο
Eurogroup. Στις 16 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των
θεσμών και, μια εβδομάδα μετά, στις 23 του μηνός, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο της 4ης
μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Εντός Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να αναβαθμιστούν οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες καθώς υπολείπονται ακόμα και 6 βαθμίδες από το επίπεδο αξιολόγησης της
ελληνικής οικονομίας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχουν οι
λεπτομέρειες για την κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού, καθώς και το φορολογικό νομοσχέδιο
του φθινοπώρου. Το νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών
για τις επιχειρήσεις, έχει ανακοινωθεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά πιο πιθανές ημερομηνίες που
μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή είναι με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020, ή με το τελικό
κείμενο του νέου κρατικού προϋπολογισμού.
Στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί αισιοδοξία, τόσο από την πλευρά των εσόδων, όσο και των
δαπανών, αλλά ιδιαίτερα από την εκτίναξη του δείκτη οικονομικού κλίματος της Ε.Ε. για την
Ελλάδα, από τις 101 μονάδες στις 105,3 τον Ιούλιο και 108,4 τον Αύγουστο, που αποτελεί το
υψηλότερο επίπεδο 12ετίας. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επιδόσεις του Σεπτεμβρίου, που
είναι για τους φορολογούμενους, ο πιο επιβαρυμένος φορολογικά μήνας, αφού οι φόροι
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διπλώνουν και πρέπει να καταβάλουμε, στις 30 Σεπτεμβρίου, την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ, τη 2η
δόση του φόρου εισοδήματος και των εταιρικών φόρων, μαζί με τις δόσεις αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το τοπίο του Σεπτεμβρίου, όπως διαμορφώνεται με τις δέκα κομβικές
ημερομηνίες, δημιουργεί στην επιχειρηματικότητα, μετά το πρώτο δίμηνο της νέας
διακυβέρνησης, μια κεκτημένη αισιοδοξία. Ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει το συντομότερο να
επιστρέψει στην πρόοδο και επιθυμεί διακαώς να αρχίσει να επιχειρεί σε μια καλύτερη
εποχή. Καλώς ήρθε ο Σεπτέμβριος!
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