
∆ηµόσιο χρέος 292 δισ. ευρώ 
 
ΣΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΙ η εκτίναξη του δηµόσιου χρέους κοντά στα 300 δισ. ευρώ, ενώ το 
έλλειµµα του προϋπολογισµού οδεύει προς το 10% και η οικονοµία θα συρρικνωθεί 
φέτος κατά 1,5%. Πρόκειται για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στη σύσκεψη 
υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου µε τον διοικητή της Τραπέζης 
της Ελλάδος και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης εκτινάχθηκε από 
το πρώτο εξάµηνο του έτους στα 292,3 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισµός προβλέπει 
χρέος 274,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2009. Η υπέρβαση κατά 17,6 δισ. ευρώ του 
ετήσιου στόχου ήδη από το πρώτο εξάµηνο του έτους αφήνει οριστικά στα χαρτιά την 
πρόβλεψη του προϋπολογισµού για το χρέος, ενώ στα χαρτιά έµειναν και οι προβλέψεις 
για ανάπτυξη και έλλειµµα.  
 

Επιδείνωση στην αγορά 
 
Οι νεώτερες εκτιµήσεις των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπουν για 
φέτος ύφεση της ελληνικής οικονοµίας µε συρρίκνωσή της κατά 1,5%. Εκτίµηση που 
σηµαίνει µεγαλύτερη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά κατά το δεύτερο εξάµηνο. 
Στο µέτωπο του ελλείµµατος, τα νεώτερα στοιχεία που έστειλε µόλις την περασµένη 
εβδοµάδα η Στατιστική Υπηρεσία στην Εurostat έδειξαν έλλειµµα 5,7% του ΑΕΠ στα 
τέλη του 2008, όταν οι ίδιες αρχές είχαν ενηµερώσει την περασµένη άνοιξη ότι το 
έλλειµµα πέρυσι ήταν 5%. Για το 2009 η τελευταία επίσηµη εκτίµηση του απελθόντος 
οικονοµικού επιτελείου, όπως αποτυπώθηκε στα στοιχεία που εστάλησαν στη Εurostat, 
αφορά έλλειµµα 6% του ΑΕΠ.  Ήδη όµως αυτή η πρόβλεψη έχει ακυρωθεί από τις 
εκτιµήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος για έλλειµµα στην περιοχή του 10%. Στο 
µεταξύ, µικρή αποκλιµάκωση παρουσίασε ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο, σε 0,7% απο 
0,8% τον Αύγουστο.  
 

Σκληρή διαπραγµάτευση µε την Ε.Ε. 
 
 
Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, εκτός από την τόνωση της ανάπτυξης, είναι η 
διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εγκριθεί το τριετές 
σχέδιο για τη µείωση του ελλείµµατος κάτω από το 3% του ΑΕΠ.  Πρέπει να 
πάµε µε συγκεκριµένο σχέδιο για το πώς θα περιορίσουµε τις δαπάνες, θα χτυπήσουµε 
τη φοροδιαφυγή και θα συλλέξουµε φόρους, αναφέρουν στο οικονοµικό επιτελείο. «Με 
συγκεκριµένα µέτρα και τολµηρές ρήξεις µπορείς να πείσεις τις αγορές και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να βλέπεις από του χρόνου και βελτίωση», υποστηρίζουν. Ήδη, 
ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μ. 
Μπαρόζο και τον πρόεδρο της ευρωζώνης κ. Ζ. Κλ. Γιουνκέρ, ενώ ο κ. 
Παπακωνσταντίνου θα έχει επαφές τις επόµενες ηµέρες µε τον επίτροπο κ. Χ. Αλµούνια 
και τους οµολόγους του. 
 

Πηγή «Τα Νέα» 


