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Υπό αναστολή η δημοσιονομική εξυγίανση στην ££
Οι ευρωπα'ιοι υπουργοί Οικονομίαβ ε&τάζουν το πάγωμα του στόχου περί πλεονασματικών προϋπολογισμών ωε το 2010

Από αριστερά, ο πρωθυπουργό* και υπουργό* Οικονομικών του Λουξεμβούργου κ. J .C .  Juncker, ο αναπληρωτή* πρωθυ
πουργό* κατ υπουργό* Οικονομτκών του Βελγίου κ. D . Reynders και ο υπουργό* Οικονομία* και Οικονομικών κ. Γ . Αλογο- 
οκοϊφη* στο περιθώριο m s  συνεδρίαση* του Eco/Fin o n * Βρυίέλλε*

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Μ . Σ Γ Π Ν Θ Ο Υ Ρ Α Κ Η Σ

συνέχεια από την πρώτη σελίδαχθεδ στουδ δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ * ο υπουργό* Οικονομία* κ. Γ. Αλογο- 
σκούφη*, ο οποίο* εκπροσώπησε την Ελλάδα σχο Εεο/Τίη, θα ισχύει μέχρι νεωτέραδ. Με άλλα λόγια, η αναθεώρηση αυτή* τηδ συμφωνία* είναι απλώδ θέμα χρόνου.Κατά τα άλλα, στο χθεσινό Εοο/Τϊη επιβεβαιώθηκαν τα πάγια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανέλαβε διά του Ζαν-Κλοντ Τρισέ ότι καθήκον τηδ είναι η αντίσταση στίδ πληθωριστικέ* πιέσει* και η συγκράτηση του μέσου πληθωρισμού τηδ ευρωζώνη* στο 2%. Κάτι που σημαίνει ότι με πληθωρισμό διπλάσιο του αποδεκτού θέμα μείωση* των ευρωπαϊκών επιτοκίων για τουε τραπεώτεδ τηδ Φραγκφούρτηδ δεν τίθεται. Αλλωστε η περίπτωση μείωση* των επιτοκίων, δηλαδή μείωση* τηδ τιμή* του ευρώ, θα έχει ο» αποτέλεσμα την περαιτέρω άνοδο των τιμών στίδ οποίεδ οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το πετρέλαιο. Ητοι, περαιτέρω επιβάρυνση του πληθωρισμού, σημειώ νουν αρμόδιοι παράγοντεε τηδ Τράπεζα*.Γ ία τον επίτροπο Χοακίν Αλμού-
νια εξάλλου δεν θα πρέπει να τεθεί ούτε θέμα αύξηση* των μισθών στην ευρωζώνη. Και αυτό διότι, αν αμέ- σωδ μετά την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στίδ πρώτε* ύλεδ και στα τρόφιμα ακολουθήσει η α ύξησ η στουδ μισθούς, τότε, κατά τον αρ-

«Εμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για τις ευπαθείς κοινω νία  ομάδες»
μόδιο για τι δ οικονομικέ* υποθέσει* επίτροπο, θα ανοίξουν διάπλατα οι πόρτεδ για τον στασιμοπληθωρισμό, τη δυσάρεστη εμπειρία του οποίου, όπωδ θύμισε ο ισπανόδ επίτροπο*, είχε η Ευρώπη πριν από τρείδ δεκα- ετίεδ και ειδικότερα μετά τΐδ δύο πρώτε* πετρελαϊκέ* κρίσεΐδ.Τέλοδ, ζήτημα μείωση* τηδ φ ορολόγησα των καυσίμων επίσηδ δεν τίθεται, αφού ελάχιστοι εκ των υπουργών φάνηκαν να ανταποκρίνονται θετικά στο σχετικό κέλευσμα του Νι-

κολά Σαρκοζί, το οποίο μετέφερε χθεε στην παρθενική τ α  εμφάνιση στο Εεο/Έίη με την ιδιότητα τη* προ- εδρεύουσαδ η υπουργό* Οικονομία* τηδ Γα λλία * κυρία  Κριστίν Λα- 
γκάρντ. Συμφωνήθηκε ωστόσο μεγαλύτερη διαφ άνεια στα κρατικά αποθέματα πετρελαίου ούτωδ ώστε να γνωρίζει η ΕΕ τι περιθώρια αντιμετώπιση* των όποιων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων έχει.Από ελληνική* πλευρά* ο κ. Γιώργο* Αλογοσκούφ α κινήθηκε και αυ

τό* εντόδ του κλίματοδ που επικράτησε στο Συμβούλιο αναγνωρίζονταδ ότι η ευρωπαϊκή οικονομία περνά δύσκολε* ημέρεδ. «Βρισκόμαστε σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυ
ρία, ενώπιον της οποίας δεν υπάρ
χουν μαγικές λύσεις και η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνέ
πεια και ευελιΕία» δήλωσε προε τον Τύπο ο υπουργό* Οικονομία*, επι- σημαίνονταδ πωδ σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη διεθνή πιστωτική κρίση έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε σημανπκά προβλήματα ρευστότητα*, στην αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων και στην ανατίμηση του ευρώ.Για την άνοδο του πληθωρισμού, ωδ συνέπεια τηδ ανατίμηση* του πετρελαίου, των τροφίμω ν και των πρώτων υλών, ο κ. Γ. Αλογοσκού- φ α  τόνισε ότι είναι «κοινό φαινόμενο σε όλη την ΕΕ». Επεσήμανε και αυτόδ ωστόσο ότι στη σημερινή συγκυρία κάνει* δεν μπορεί να αποκλείσει το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Ο  υπουργό* Ο ικονομία* ανέφερε, τέλοε, ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε στοχευμένα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για τΐδ ευπαθείδ κοινωνικέ* ομάδεδ οι οποίεδ πλήττονται περισσότερο από την άνοδο των τιμών. Ειδικότερα τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα έχουν τον χαρακτήρα τηδ εισοδηματική* ενίσχυσ η*, δεν θα στρεβλώνουν τη λειτουργία των αγορών και δεν θα υπονομεύουν τουε δημοσιονομικού* στόχου*.

I ΙοΑΑαπΑασιάζονται 
οι απειλές για ύφεση  
στην Ευρω π α ϊκ ή Ενω ση
Μετά τη Δανία αρνητικά μηνύματα και από 
Βρετανία, Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία

Οι πωλήσειβ utis δημοπρασίες
Εργα τέχνη* και αντίκεδΗ πορεία των τιμών στίδ δημοπρασίεδ του τριμήνου ωβ το τέλοδ Ιουνίου 2008 με βάση τΐδ αναφορέδ των εκτιμητών για κάθε κατηγορία τιμήδ
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ευρώ ως 62.900 ευρώ 56% 

ευρώ και άνω 68%

Η κρίση δεν αγγίζει tods hAoíxfiods
συνέχεια από την πρώτη σελίδααγοραστέ*, καθώδ επίση* φιλότεχνοι από τη Μέση Ανατολή.Οι ζάπλουτοι αγοραστέ* συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση των κερδών των οίκων δημοπρασιών στη Βρετανία, αφού σύμφωνα με το RICS αγόρασαν είδη με τιμή υψηλότερη από 50.000 στερλίνεδ (62.900 ευρώ). Στη συγκεκριμένη κατηγορία τιμήδ περιλαμβάνονται τα ακριβότερα αντικείμενα και σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση με βάση a  απαντήσει* των εκτιμητών που συμμετείχαν στην έρευνα του RICS. Στουε αγοραστέ.* τη.* τελευ-

xaias περιόδου συμπεριλαμβάνετε και ο ιδιοκτήτη* ms ποδοσφαιρική* ομάδα* Τσέλσι Ρομάν Αμπράμοβιτδ. O  pcixjos μεγιστάνα* αγόρασε το τελευταίο διάστημα τον πίνακα ζωγραφική* «Benefits Supervisor Sleeping» του 
Λούσιαν Φρόιντ αντί του ποσού ρεκόρ των 17,2 εκατ. στερλινών (περίπου 21,6 εκατ. ευρώ). Ηταν η ακριβότερη τιμή πώληση* για έργο καλλιτέχνη εν ζωή. «Οι πλου
σιότεροι επενδυτές θεωρούν ότι τα έργα τέχνης προ
σφέρουν την ευκαιρία μιας εναλλακτικής επένδυσης 
στο αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον» υποστηρίζει ο Τζέρεμι Λάμοντ, εκπρόσωπο* του RICS.

Πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα οι απειλέδ ύφεση* στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Χθεδ από τα στοιχεία που είδαν το φωδ τηδ δημοσιότητα* προκύπτει ότι η ζήτηση μόνιμου προσωπικού στη Βρετανία έπεσε τον Ιούνιο για πρώτη φορά ύστερα από πέντε, χρόνια χωρίδ να αντισταθμιστεί από τη ζήτηση προσωρινή* απασχόληση*. Την ίδια στιγμή το βρετανικό επιμελητήριο δημοσίευσε έρευνά του σε 5.000 επιχειρήσει που μαρτυρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα στη Βρετανία καταγράφει μια «απειλη
τική επιδείνωση», κάτι που οδηγεί τουδ αναλυτέ* στο συμπέρασμα ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρού* κινδύνου* ύφεση*.Ωδ τώρα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Δανία βρίσκεται ήδη σε ύφεση, καθώδ κατέγραψε μείωση τηδ παραγωγή* τηδ σε δύο διαδοχικά τρίμηνα, το τέταρτο τρίμηνο του 2007 (-0,2%) και το πρώτο τρίμηνο εφέτοδ (-0,6%). Ωστόσο και η Ιρλανδία κατέγραψε μείωση τηδ παραγωγή* τηδ στο πρώτο τρίμηνο, κατά 1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο πε- ρυσινό, που είναι η πρώτη κάμψη ύστερα από 25 χρόνια.Και αν το κέντρο τηδ Ευρώπη*, Γερμανία και Γαλλία, φ άνηκε να 
«αντέχει», οι προειδοποιήσει* είναι και εκεί ότι η παραγωγή θα είναι πολύ μικρότερη από τα αναμενόμενα.

Χθεδ ο επικεφαλήδ m s «ευρωομά- 5as», ο Λουξεμβούργιοδ Ζαν-Κλο- 
νι Γιούνκερ, προειδοποίησε ότι «οι 
ενδείΕεις για επιβράδυνση της πα
ραγωγής πολλαπλασιάζονται» και ότι «η διαπίστωση είναι πως το δεύ
τερο τρίμηνο θα είναι πολύ χειρό
τερο από το πρώτο τρίμηνο» όταν είχε αυξηθεί κατά 0,8%. Αλλά και ο επίτροπο* Ο ικονομικώ ν, Χοακίν 
Αλμούνια, εξήγησε ότι «για το δεύ
τερο ήμισυ του έτους δεν μπορούμε 
να είμαστε αισιόδοΕοι, καθώς οι 
κίνδυνοι επιβράδυνσης είναι πιο 
μεγάλοι απ’ ό,τι εκτιμούσαμε τον 
Απρίλιο».Στα .πρόθυρα m s ύφεση* τοποθετείται και η Ισπανία, όπου η ατμομηχανή m s οικοδομή* επιβραδύνει σημαντικά με αποτέλεσμα να υποχωρούν οι τιμέδ των κατοικιών που με τη σειρά m us δημιουργούν προβλήματα στίδ τράπεζεε οι onoiss έχουν χορηγήσει στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα m s «Wall Street Journal» «το 2006 στην 
Ισ π α νία  ε ίχ α ν  κατα σ κευα σ τεί 
700.000 σπίτια -  περισσότερα απ’ 
όσα στη Γαλλία, στη Γερμανία και 
στη Βρετανία μαζί -  και η επένδυ
ση τις οικοδομές αποτελούσαν σχε
δόν το 10% του ΑΕΠ, περισσότερο 
από το διπλάσιο της ευρωζώνης. 
Τώρα οι οικονομολόγοι περιμένουν 
λιγότερα από 300.000 σπίτια για 
εφέτος».

Οι ενδείξεΐδ για την Ισπανία είναι, έτσι, αρκετά απαισιόδοξε*, με το ΑΕΠ ήδη από το πρώτο τρίμηνο να έχει επιβραδυνθεί στο 0,3% από το 0,8%. Ο  τέ- ωδ επικεφαλήδ του ΔΝΤ Ροντρίγκο 
Ράτο εξήγησε χθεδ στη Μαδρίτη ότι

αν η απασχόληση δεν καταφέρει να ανακάμψει τότε η επιβράδυνση, ή και η «ύφεση», θα μπορούσε να είναι 
«παρατεταμένη και επώδυνη». Και, πάντωδ, αν η Ευρώπη, κατά τη γνώμη του, φάνηκε να αντιστέκεται στα

πρώτα πλήγματα m s πιστωτική* κρί- ons, έχει σήμερα σαφώδ χειρότερε* προοπτικέ* ανάπτυξη* και υψηλότερου* πληθωριστικού* κινδύνου*.
Τ . Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Η Σ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Κατεδαφίζεται» ο κλάδος της οικοδομής
Η μείωση πέραν του 20% ons άδειεε οικοδομικήβ δράστηριότηταε το πρώτο τετράμηνο 
του 2008 μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναθεώρηση στόχων για το ΑΕΠΚ λίμα ανησυχίας επικρατεί στον χώρο m s οικοδομής. Το πρώτο τετράμηνο, του 2008 σημειώθηκε πτώση 20,6% στις άδειες m s ιδιωτικής οικοδομική5 δραστηριότη- Tas και μείωση 15,3% στην επιφάνεια και 12,4% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Πέρυσι ήταν η πρώτη αρνητική χρονιά για την οικοδομή ύστερα από χρόνια άν- Onons (λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, ΦΠΑ και αύδησης των αντικειμενικών αδιών), ενώ και εφέτος τα στοιχεία για τους πρώτους μήνες δείχνουν ότι η πτωτική τάση συνεχίζεται.Τ ο γεγονός αυτό προκαλεί προβλη- ματισμό στο υπουργείο Οικονομίας, κα- Θώ5 η οικοδομή είναι από tous βασι- 
koús πυλώνε5 ατήριδης ms ανάπτυδης. Ο ρυθμός ανάπτυδης ms ελληνικής οικονομίας ήδη επιβραδύνεται και υπάρχουν φόβοι ότι θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα το υπουργείο Οικονομίας να προχωρήσει σε δεύτερη αναθεώ ρηση το φθινόπωρο (η πρώτη έγινε τον Απρίλιο) των στόχων του για το ΑΕΠ, και από 3,6% που προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί εφέτος, να κινηθεί τελικά npos την περιοχή του 3%.Σύμφωνα με τα στοιχεία m s Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν χθες, το τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου 2008, έναντι του ίδιου διαστήμα- 
tos του 2007, εκδόθηκαν κατά 20,6% λιγότερες άδειες για την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η επιφάνεια μειώθηκε κατά 15,3% και o ó y k o s  κατά 12,4%, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στο σύνολο m s οικοδομής (δημόσιας και ιδιωτικής). Ενδεικτικό m s υποχώ- pnons m s ιδιωτικής οικοδομικής δρα- ompióTmas το πρώτο τετράμηνο του έτους είναι όπ από ns 13 π ε ρ ιφ έ ρ ε ι m s χώρας οι 12 κατέγραψαν πτώση στον αριθμό αδειών που εκδόθηκαν στην περιοχή mus και στην επιφάνεια, ενώ σε 10 περιφέρειες σημειώθηκε πτώση στον όγκο m s  οικοδομικής δρα-

Αισθητά μικρότερη υπήρδε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο του 2008, κάτι που επηρεάζει ση
μαντικά και τον ρυθμό ανάπτυδης της χώραςΠτώση κατέγραψαν οι 12 από ns 13 π εριφ έρει ms xoopas

om piöm ras. Οι π ε ρ ιφ έ ρ ε ι m s Ανατολικής Μακεδονία3 και Θράκης και m s Ararais είναι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του πρώτου τετραμήνου. Στο σύνολο m s οικοδομική5 δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας) το διάστημα Ιανουάριου - Απριλίου 2008 καταγρά- φηκε έναντι m s αντίστοιχης περιόδου του 2007 πτώση 20,5% στσναριΟρΟ των αδειών, 15,2% στην επιφάνεια και 12,4% στον όγκο.Μόνο τον Απρίλιο η εικόνα m s οικοδομικής δραστηριότητας είναι καλύτερη. Ο  αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν στην ιδιωηκή οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο του 2008 κατέγραψε μείωση 2,7% σε σχέση με τον

Απρίλιο 2007. Ωστόσο η επιφάνεια -  κατά την ίδια χρονική σύγκριση -  αυ- δήθηκε κατά 5,4% και o όγκος κατά 16,3%. Σημαντική αύδηση στην έκδοση αδειών σημειώθηκε στο Νότιο Α ιγαίο (44,1%), ενώ στον όγκο και στην επιφάνεια η μεγαλύτερη άνοδος κατα- γράφηκε στην περιφέρεια m s Κεντρικής Μακεδονίας, με 57,8% και 33,3% αντίστοιχα.Στο σύνολο m s οικοδομικής δραστηριότητας, τον Απρίλιο του 2008 σημειώθηκε αύδηση 6,2% στην επιφάνεια και 16,5% στον όγκο, ενώ στον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν καταγρά- φηκε πτώση 2,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2007.

Εκτροχιασμό του ελλείμματος βλέπει το Π α Σ ο ΚΗ εκπρόσωποε τηε αΕιωματικήε ανηπολϊτευσηε για την οικονομία κυρία Λούκα Κατσέλη παρουσίασε οικονομική πρόταση με τρεις πυλώνες «για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο»
Ε κτροχιασμό του ελλείμματος στο 3,5% για εφέτος βλέπει το ΠαΣοΚ και, αν αυτό συμβεί τελικά, η ελληνική οικονομία θα βρεθεί και πάλι κάτω από την επιτήρηση των Βρυδελλών.Σ ε συνέντευδη που έδωσε χθες η πολιτική εκπρόσω π ος του Π αΣοΚ  για την Οικονομία κυρία Λούκα Κα
τσέλη, σχετικά με την πορεία m s  οικονομίας ανέφερε ότι για το 2008 
«η υπέρβαση του πραγματικού δη
μοσιονομικού ελλείμματος εκτιμά- 
ται περίπου σε 4 ,5  δισ. ευρώ, δη
λαδή 1,9% του ΑΕΠ» και με αυτό το δεδομένο «η αύδηση του πραγμα
τικού δημοσιονομικού ελλείμματος 
εκτιμάται περίπου στο 3,5% του 
ΑΕΠ, έναντι στόχου προϋπολογι
σμού 1,6% του ΑΕΠ».Η κυρία Κατσέλη, ο εισηγητής του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) Οικονομίας κ. Δ. Κουσελάς και ο αναπληρωτής εισηγητής ΚΤΕ κ. Σ. 
Κουτμερίδης άσκησαν έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική m s κυβέρνησης, η οποία, όπως είπαν, οδηγεί σε «κοινωνικές εκρήδεις» και κά- λεσαν τον υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη να προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2008.Το ΠαΣοΚ παρουσίασε την εναλλακτική οικονομική πρόταση «για να 
βγει η χώρα από το αδιέΕοδο», η

Η  κυρία Λούκα ΚατσέληΑναφορά έγινε και σιο υπέρογκο εξωτερικό xpéos ms xcopas

οποία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες;1. Στήριδη ms aYopacmrais δύναμης των νοικοκυριών και τόνωση ms αγοράς.2. Βιώσιμη πράσινη ανάπτυδη στην ελληνική περιφέρεια.3. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και θεσμών εποπτείας, ρύθμισης και διαφάνειας.Μάλιστα, η αδιωματική αντιπολίτευση ζητεί, μεταδύ άλλων, ετήσια εισοδηματική αύδηση που θα καλύπτει τον πληθωρισμό, κατάρτιση νέου μισθολογίου για δημοσίους υπαλλήλους, καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, χρήση υπερεσόδων από τον φόρο πετρελαίου (400 - 500 εκατ. ευρώ) για στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις, μειώσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, εφαρμογή m s νομοθεσίας περί καταπολέμησης των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, φ ορολόγηση της υπεραδίας που πραγματοποιείται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, κατάργηση του υπάρχο- ντος φόρου επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και φ ορολόγηση των διανεμομένω ν κερδώ ν των εταιρειών (μερίσματα) ως εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορ ο λ ό γ η σ η  των τρ α π εζώ ν και των stock options.Η κυρία Κατσέλη αναφέρθηκε και στη «συστηματική απαΕίωση βασι
κών θεσμών δημοκρατίας», όπως του

θεσμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ επεσήμανε ότι «η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δεν ασκεί ανεΕάρ- 
τητα τον ρόλο της και χρονοτριβεί 
στη διενέργεια ελέγχω ν, με αποτέ
λεσμα να αυΕάνεται η δύναμη, η ανε- 
Εέλεγκτη αν θέλετε δύναμη, του καρ- 
τέλ των τραπεζών».Παράλληλα, η αδιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει όπ υπάρχουν δαπάνες ή ανεδόφλητες οφειλές περίπου 2,3 δισ. ευρώ με 2,5 δισ. ευρώ που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και επιβαρύνουν το έλλειμμα περίπου κατά 1% του ΑΕΠ. Αυτές οι «κρυφές δαπάνες» έχουν να κάνουν με τα χρέη νοσοκομείων, τα δάνεια του ΕΑΓΑ, τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου και τις δαπάνες εδο- πλιστικών προγραμμάτων.Επίσης έγινε αναφορά και στο υπέρογκο εδωτερικό χρέος της χώρας, που «έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρη
τα ύφη, φθάνοντας στα 314,1 δισ. 
ευρώ το α ’ τρίμηνο του 2008». Σχεδόν το 60% του συνολικού εδωτερι- κού δ α ν εισ μ ο ύ , σύμφ ω να με το Π αΣοΚ , το απορροφά το χρέος του ελληνικού Δημοσίου (181,1 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2008) και αυτό σημαίνει «λιγότεροι διαθέσιμοι πό
ροι για παραγωγικές επενδύσεις και 
χρηματοδότηση κοινωνικών προ
γραμμάτων που ωφελούν πρωτίστως 
τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα»'..

Στο 4,84% το επιτόκιο των τριετών ομολόγωνΣτο 4,84% δια μ ορφ ώ θη κε το επιτόκιο των τριετών ομολόγω ν που δημοπ ρατήθη- καν χ θ ε ς , καταγράφ οντας αύδηση 0,51% και 1,08% σε σχέσ η με τις π ροηγούμενες δημοπ ρ ασ ίες του Απριλίου κα ι του Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  α ν τίστοιχα.Η ά νο δ ο ς αυτή των επιτοκίων αποδεικνύει ότι από δημοπρασία σε δημοπρασία ακριβαίνει συνεχώ ς το κό- στοβ δανεισμού του Δ η μ ο σίου, γεγονός το οποίο προδ ια γ ρ ά φ ει α υ δ η μ ένες δα- πάνεε στο μέλλον, ενώ ο δανεισ μός για εφέτος δείχνει ότι δεφ εύγει των αρχικώ ν στόχων.Με την επ α νέκ δο σ η  του χθεσινού ομολόγου το Δ η μόσιο άντλησε 1,92 δισ. ευρώ. Τον Απρίλιο το επιτόκιο τη ς α ν τίσ τ ο ιχ η ς  έ κ δ ο σ η ς  ήταν 4,33% και του Ιανουάρ ιου  3,76% . Α π ό  τη δ ιε ύ ρυνση αυτή των επιτοκίων εκτιμάται ότι η εδυπηρέτη- ση του δ α νεισ μ ο ύ  θα επ ιβαρυνθεί εφέτος κατά 300- 350 εκατ. ευρώ . Χ α ρα κτηριστικό είναι ότι την π ροηγού μενη  εβ δο μά δα  το Δ η μόσιο δανείστηκε 408 εκατ. ευρώ  από τη δη μ ο π ρ α σ ία  εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο να  φ θάνει ως και στο 5,25% για τα γραμμάτια 52 εβ δ ο μ ά δ ω ν από 4 ,4 3 % που ήταν στην π ροηγούμενη έκδοση γραμματίων ίδιας διάρκειας, δηλαδή σημειώ θηκε άνοδος 0,82%.Σ το  π ρ ό γ ρ α μ μ α  δ α ν ε ισμού του τρίτου τρ ιμήνου περιλαμβάνονται άλλες δύο δ η μ ο π ρ α σ ίε ς  ο μ ο λ ό γ ω ν . Π ρόκειται για την επ α νέκδ ο σ η  του 1 θετούς ο μ ο λ ό γου, λήδης Ιουλίου 2018, και του 5ετούς ομολόγου, λήδης Αυγούστου 2013, ύψους περίπου 1,8 δισ . ευρώ το καθένα.Π λέον ο αρχικός στόχος για δανεισμό ύψους 37 δισ. ευρώ θεωρείται ανέφ ικτος. Η δη με το τριετές ομόλογο που δη μ ο π ρ α τή θ η κ ε χθ ες από τις α ρχές του έτους ο συνολικός δα νεισ μός φ θάνει περίπου στα 34 δισ. ευρ ώ , ενώ  μ α ζ ί μ ε το π ρ ό γραμμα δανεισμού και του τετάρτου τριμήνου ο ετήσιος δ α ν ε ισ μ ό ς  α να μ ένετα ι να δεπεράσει τα 40 δισ . ευρώ.Ο  λ ό γ ο ς  για  το ν οπ ο ίο  έχει εκτροχιαστεί ο δ α νεισ μ ό ς είναι για να  καλύψει τα διευρυνόμενα ελλείμματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κρίσης.Η μεγάλη υστέρηση των ε σ ό δ ω ν  δ ε ν  β ο η θ ά ε ι το υ π ο υρ γείο  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  να κ α λ ύ ψ ει τις α ν ά γ κ ε ς  του π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ, με α π ο τέλεσμα να αναγκάζεται να καταφύγει στη λύση του δανεισμού.Αυτό, όμως, έχει οδηγήσει σε εκτροχιασμό και του δημόσιο χρέουβ. Με τα δ εδ ο μένα αυτά το δημόσιο χρέος θα δεφύγει από τα 250 δισ. ευρώ που αρχικά είχε υπολογίσει το υπουργείο Ο ικονομίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το θα δε- περάσει περίπου κατά 5 δισ. ευρώ τον αρχικό στόχο.


