
Στη μέγγενη ύφεσης και χρέους
Αρνητική ανάπτυξη 0,9% και έλλειμμα 5,1% τον ΑΕΠ, προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε αναθεώρηση τω ν  προβλέψεων 
για τα βασικά μεγέθη τηε ελλη
νικήε οικονομίαε, ταυτόχρονα με 
την ανακοίνωση τω ν νέων μέτρων 
που θα λάβει για τη ν τόνωση τω ν 
εσόδων, θα προχωρήσει το ν  Ιού
νιο ο υπουργόε Οικονομίαε κ. Γ. 
Παπαθανασίου. Χθεε, η Κομισιόν 
ανακοίνωσε ότι η ύφεση θα «χτυ
πήσει» και τη ν Ελλάδα φέτοε για 
πρώτη φορά από το 1993 (συρρί
κνωση του ΑΕΠ κατά 0,9% το 
2009 και αύξησή του μόλιε κατά 
0,1% το 2010), ενώ το έλλειμμα ό
χι μόνο δεν θα μειωθεί το 2009 και 
το 2010 αλλά θα αυξηθεί περαι
τέρω (στο 5,1% και 5,7% του ΑΕΠ, 
αντίστοιχα). Παράλληλα, το  δη
μόσιο χρέοε θα εκτοξευτεί σε υ
ψηλότερα του 100% του ΑΕΠ ε
πίπεδα, η ανεργία θα ξεπεράσει 
το 9% - ποσοστό που μεταφρά
ζετα ι σε περισσότερουε από 
99.000 νέουε ανέργουε εντόε τηε 
διετίαε - και η ανταγωνιστικότη
τα τηε ελληνικήε οικονομίαε θα 
υποχωρήσει εκ νέου.

Για άλλη μια φορά ο αρμόδιοε 
κοινοτικόε επίτροποε για τιε οι- 
κονομικέε και νομισματικέε υ- 
ποθέσειε κ. Χοακίν Αλμούνια, 
κάλεσε χθεε τη ν  Ελλάδα να  μει
ώσει το έλλειμμά τηε κάτω από το 
όριο του 3% του ΑΕΠ τηε, μέχρι 
το τέλοε του 2010. Αυτό, μετα
φράζεται στη λήψη μέτρων ύψουε 
περίπου 5,5 δισ. ευρώ, αν και ό- 
πωε ο ίδιοε δήλωσε, τον Οκτώβριο 
η Επιτροπή θα εξετάσει τα μέτρα 
τηε ελληνικήε κυβέρνησηε και εν- 
δεχομένωε να δώσει μια μικρή πα
ράταση για τον περιορισμό του ελ- 
λείμματοε.

Πάντωε, το ν  Ιούνιο ο κ. Παπα
θανασίου θα προχωρήσει στη  
λήψη νέω ν μέτρων για να μειώ

σει το έλλειμμα και παράλληλα, θα 
προσαρμόσει -προε το χειρότερο- 
τιε εκτιμήσειε για τη ν πορεία τηε 
ελληνικήε οικονομίαε το 2009, στα 
επίπεδα που αναγράφονται στό ε
ναλλακτικό σενάριο του Προ- 
γράμματοε Σ ταθερότη ταε και 
Ανάπτυξηε (ΠΣΑ). Αλλωστε, ο υ- 
πουργόε επανέλαβε χθεε από τιε 
Βρυξέλλεε όπου βρίσκεται για 
τιε συνεδριάσειε τω ν συμβουλίων 
υπουργών Οικονομίαε τηε Ευ- 
ρωζώνηε (Eurogroup) και τηε

Το δημόσιο χρέος 
θα εκτοξευτεί σε 
υψηλότερα του 100% 
του ΑΕΠ επίπεδα, 
η ανεργία θα 
ξεπεράσει το 9%, 
δηλαδή περισσότεροι 
από 99.000 νέοι 
άνεργοι στη διετία.

Ευρώπηε (Ecofin), ότι «η  Κυβέρ
νηση  θα αξιολογήσει το ν  Ιούνιο 
τη ν πορεία τηε οικονομίαε και αν 
χρειασθεί θα προχωρήσει στιε α- 
ναγκαίεε προσαρμογέε, προκει- 
μένου να  υλοποιηθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί».

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Κομισιόν με τιε εαρινέε τηε προ- 
βλέψειε για τη ν  Ελλάδα, είναι α- 
πογοητευ,τικά. Εκτόε από τη ν  ύ
φεση και τον νέο εκτροχιασμό του 
ελλείμματοε, θεωρεί ότι και το  δη
μόσιο χρέοε θα ακολουθήσει α
νοδική πορεία (στο  103,4% του 
ΑΕΠ φέτοε και στο 108% του ΑΕΠ 
του χρόνου), με αποτέλεσμα το  
Δημόσιο να συνεχίσει να  πλη

ρώνει ακριβά για να δανείζεται. 
Επίσηε, δεν αποκλείει και νέα αύ
ξηση του χρέουε ωε ποσοστό του 
ΑΕΠ, στο πλαίσιο τω ν  μέτρων για 
τη ν  ενίσχυση τηε ρευστότηταε 
τηε οικονομίαε.

Η ιδ ιω τική  κατανάλωση το  
2009 αναμένεται να επιβραδυνθεί 
σημαντικά (0,4% από 2,2% πέ
ρυσι) και η δημόσια κατανάλωση 
να  μειωθεί σ το  1,9% από 3,2% το 
2008. Το 2010, η μεν ιδιωτική κα
τανάλωση θα διαμορφωθεί στο 
0,5%, η δε δημόσια θα παραμεί- 
νει σ το  1,9%. Συνολικά, η εγχώ
ρια ζή τηση  θα έχει αρνητική 
συμβολή σ τη ν  αύξηση του ΑΕΠ 
το 2009, οι εισαγωγέε θα μειωθούν 
(6%), ενώ  σημαντική θα είναι και 
η πτώση τω ν  εξαγωγών (7,3%).

Σύμφωνα με τον υπουργό η δια
φορά πρόβλεψηε για το ν  ρυθμό 
ανάπτυξηε μεταξύ τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Επιτροπήε και τηε Ελλάδαε 
«εξηγεί και τιε διαφορέε τω ν  
προβλέψεων για το  δημοσιονο
μικό έλλειμμα και το  δημόσιο χρέ
οε». Ωστόσο, η Κομισιόν επιση
μαίνει ότι τα  μέτρα που έχει λά
βει η κυβέρνηση για τη  μείωση 
του ελλείμματοε έχουν δημοσιο
νομική επίπτωση μόλιε 0,5% του 
ΑΕΠ, ενώ  το  μισό του ποσοστού 
αυτού έχει προσωρινό χαρακτή
ρα και δεν διορθώνει μόνιμα το 
πρόβλημα.

Παράλληλα, τα  έσοδα θα αυ
ξηθούν μόνο κατά 1% του ΑΕΠ. 
Στο σκέλοε τω ν  δαπανών η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή είναι επικρι- 
τική σχετικά με τα  μέτρα που έ
χει λάβει η κυβέρνηση, αφού ε
πισημαίνει ότι «η  ελληνική κυ
βέρνηση δεν έχει υιοθετήσει ένα 
βραχυπρόθεσμο πακέτο κινή
τρων ενίσχυσηε τηε πραγματικήε 
οικονομίαε, με τιε συνολικέε δα- 
πάνεε του προϋπολογισμού να πα

Δναθεωρήσεις προβλέψεων Κομισιόν για Ελλάδα
Η 5η αναθεώρηση σε 18 μήνες

Ανάπτυξη

Μάιος Ιανουάριος
A

Π.Σ.Α.
Β

2008 2,9% 2,9% 3,0% 3,0%
2009 -0,9% 0,2% 1,1% 0,5%
2010
2011

0,1% 0,7% 1,6% 1,3%
2,3% 1,8%

Ελλειμμα
2008
2009

5,0%
5,1%

3,4%
3,7%

3,7%
3,7%

2010
2011

5,7% 4,2% 3,2%
2,6%

Χρέος
2008 97,6% 94,0% 94,6% 94,6%
2009
2010

103,4%
108,0%

96,2%
98,4%

96,3%
96,1%
94,7%

97,2%
97,6%

2011 96,9%
Ανεργία
2008 7,7% 8,3% 7,5%
2009 9,1% 9,0% 8,0%
2010 9,7% 9,4% 8,0%

ΠΙΑ: Πρόνραμρα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Α: πρώτο σενάριο Β: εναλλακτικό σενάριο

Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν 
για την ελληνική οικονομία
Μ 5-’ ν ' ■; \ 2007 2008 2009

Ρυθμός ανάπτυξης (%} 4,0 2.9 -0,9
Πληθωρισμός (%) 3,0 4,2 1,8

Ποσοστό ανεργίας (%) 8,3 7,7 9,1
Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -3,6 -5,0 -5,1

Ελλειμμα ισοζυγίου (% ΑΕΠ) -14,0 -12,7 -11,5
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 94,8 97,6 103,4

2010

0,1
2,3
9,7
-5,7

-11,9
108

Πηνή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4/5/2009)

ραμένουν περίπου στο επίπεδο 
του προηγούμενου έτουε».

Στο μέτωπο τηε ανεργίαε, η Κο
μισιόν θεωρεί ότι το  2009 θα αυ
ξηθεί σ το  9,1% και το 2010 στο 
9,7%. Δηλαδή, θα υπάρξουν 
69.310 νέοι άνεργοι φέτοε και 
29.704 νέοι άνεργοι το 2010. Συ
νολικά στη διετία 2009-2010, οι νέ
οι άνεργοι θα ανέλθουν στουε 
99.014. Το έλλειμμα τρεχουσών

συναλλαγών θα περιοριστεί φέτοε 
σ το  11,5% του ΑΕΠ και θα αυξη
θεί το  2010 στο 11,9% του ΑΕΠ, 
ενώ  θεωρεί ότι η ανταγωνιστικό
τητα τηε ελληνικήε οικονομίαε θα 
επιδεινωθεί περαιτέρω, με δεδο
μένο ότι οι ονομαστικοί μισθοί 
σ τον  ιδιωτικό τομέα θα αυξη
θούν ταχύτερα από τη ν παραγω
γικότητα, ζητώνταε ουσιαστικά 
χαμηλέε ή και μηδενικέε αυξήσειε.

Προβλέψεις για την Ευρωζώνη
Ετήσιες μεταβολές (%)*

Διαφορά οε σχέση με τις

♦

Εαρινές προβλέψεις 2009 προβλέψεις Ιαν. 2009

2008 2009 2010 2009 2010

Ανάπτυξη 0,8 -4 0,1 -2,1 -0,5
Ιδιωτική κατανάλωση 0,5 -0,9 -0,3 -0,8 -0,6
Δημόσια κατανάλωση 2 2 1,7 0,4 0,5

Επενδύσεις 0 -10,4 -2,7 -4,9 -2
Απασχόληση 0,7 -2,6 -1,5 -1 -0,8

Ποσοστό ανεργίας (%) 7,5 9,9 11,5 0,6 1,3
Πληθωρισμός 2,1 0,4 1,2 -0,6 -0,6

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -0,6 -5,3 -6,5 -1,3 -2,1
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 66 77,7 88,8 5 8

Ελλειμμα ισοζυγίου (% ΑΕΠ) 0,4 -1,2 1,3 -0,5 -0,6



Ρ,Ο  Λ ν  '  Ή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
* * *  . » «.Ι**»!«*______________________

Δέκα μέτρα για 
αύξηση εσόδων
Μέτρα για τη  στήριξη του προϋπολογισμού εξετάζει η κυ
βέρνηση, με στόχο την εξυγίανση τω ν δημοσιονομικών με
γεθών. Αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν στα μέσα Ιουνί
ου και θα επιβαρύνουν το σύνολο τω ν φορολογουμένων ε
φόσον αποφασισθεί η αύξηση τω ν  Ειδικών Φόρων Κατα- 
νάλωσηε. Η κακή πορεία τω ν δημοσίων εσόδων στο πρώτο 
τρίμηνο του έτουε θα οδηγήσει την κυβέρνηση στη λήψη 
σκληρότερων μέτρων, με στόχο την τόνωση του προϋπο
λογισμού. Στο α' τρίμηνο τα έσοδα του προϋπολογισμού αυ
ξάνονται με ρυθμό 6%-6,5% έναντι στόχου 13,2%.

Μεταξύ τω ν  μέτρων 
που εξετάζονται είναι:

1. Αύξηση κατά 25%- 
50% τω ν  τελών κυκλοφο- 
ρίαε.

2. Σταδιακή αύξηση 
τω ν  ειδικών φόρων κατα- 
νάλωσηε τω ν  καυσίμων 
20%-30%. Αναμένεται να 
επιβληθεί σε δΰο ή τρειε 
εξαμηνιαίεε δόσειε, η 
πρώτη εκ τω ν οποίων την 
1η Ιουλίου 2009.

3. Αυξήσειε στουε ειδικούε φόρουε κατανάλωσηε τω ν αλ- 
κοολούχων ποτών (10%-20%) και τω ν καπνικών προϊόντων.

4. Αύξηση τω ν  τελών κινητήε τηλεφωνίαε.
5. Αύξηση τω ν  συντελεστών τω ν  εισοδημάτων που φο

ρολογούνται αυτοτελώε. Για τα εισοδήματα του 2009 που θα 
φορολογηθούν το 2010 εξετάζεται η αύξηση τω ν συντελε
στών τω ν αυτοτελώε φορολογούμενων εισοδημάτων με στό
χο την άντληση επιπλέον εσόδων και την ίση φορολογική 
μεταχείριση τω ν πολιτών. Σε ορισμένεε κατηγορίεε εισο
δημάτων θα αυξηθεί ο φορολογικόε συντελεστήε, ενώ σε άλ- 
λεε τα εισοδήματα θα σταματήσουν να φορολογούνται αυ
τοτελώε και θα υπαχθούν στην κλίμακα φορολογίαε εισο- 
δήματοε.

6. Επιβολή φόρου 10%-30% επί τηε αντικειμενικήε αξίαε 
τω ν ημιυπαίθριων χώρων. Από το μέτρο αυτό αναμένονται 
έσοδα 1,5 δισ. και στην καλύτερη περίπτωση τα 4 δισ. ευρώ.

7. Απόδοση τίτλων ιδιοκτησίαε σε 200.000 οικογένειεε που 
κατέχουν δημόσια κτήματα.

8. Νομιμοποίηση τω ν  ψυχαγωγικών τεχνικών ηλεκτρονι
κών παιχνιδιών σε αμιγή καταστήματα, τα οποία θα πρέπει 
να έχουν λάβει σχετική άδεια από τον αρμόδιο δήμο.

9. Αύξηση των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδουε.
10. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα καταπατημένα δη

μόσια κτήματα.

Τα μέτρα αναμένεται 
να ανακοινωθούν 
στα μέσα Ιουνίου 
και θα επιβαρύνουν 
το σύνολο των 
Φορολογουμένων.

Π. Κ. X.



Συρρίκνωση ΑΕΠ και εκρηκτική 
αύξηση της ανεργίας στην Ε.Ε.
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Σε νέα δραματική επιδείνωση των προ- 
βλέψεών τη3 για την πορεία τηε ευρω- 
παϊκήε οικονομία3 προχώρησε χθεε, όπω3 
αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σημειώνονταε όμωε ότι ήδη υπάρχουν κά- 
ποιε5 πρώτε$ ενδείξειε μελλοντικήε α- 
νάκαμψηε, την οποία οι Βρυξέλλεε το
ποθετούν τώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 
2010, όταν ήδη θα έχουν χαθεί σχεδόν  
10 εκατ. θέσειε εργασίαε.

Συνοπτικά, οι εαρινέε προβλέψειε τηε 
Επιτροπήε φέρουν το ν  ρυθμό ανάπτυξηε 
να  βυθίζεται σ το  -4% εφέτοε, με τη ν  α
νεργία  να  φθάνει το  9,4% με τουε άνερ- 
γουε πανευρωπαϊκά να  αγγίζουν τα  δέκα 
εκατομμύρια.

Κατά τη ν  Επιτροπή αυτό είναι το  να 
δίρ τηε κρίσηβ, καθώε αν το  2010 θα εί
ναι και αυτό έτοε ύφεσηε, η έντασή  τηε 
θα είναι κάπωε μικρότερη και ο ρυθμόε 
ανάπτυξηε θα διαμορφωθεί οριακά αρ
νητικά σ το  -0,1%. Ω στόσο, η ανεργία θα 
συνεχίσει να  επ ιδεινώνετα ι περνώνταβ 
σ το  10,9% ή 11,5 εκατομμύρια ανέργου5.

Ο επ ίτροποε Ο ικονομ ικών Χοακίν 
Αλμούνια αρνήθηκε κάθε διάθεση αι- 
σιοδοξίαε. Επεσήμανε όμοιε ότι υπάρχουν 
ορισμένε3 θετικέε ενδείξειε, όπωε η πο
ρεία τω ν  χρηματιστηρίων και, κυρίου, οι 
βελτιωμένοι δείκτεε επιχειρηματική3 ε- 
μπιστοσύνη3 και οικονομικού κλίματοε. 
Τα δημοσιονομικά όχι μόνο τη3 Ελλάδαε 
αλλά τω ν  π ερ ισσότερω ν κρατών-μελών 
παραμένουν σε οικτρή κατάσταση, με το  
έλλειμμα τηε Ζώνηε του Ευρώ να  προ- 
βλέπεται ό τι θα φθάσει το  -5,3% εφέτοε 
και το  -6,5% ή το  υπερδιπλάσιο του συμ
βατικού ορίου του 3% του ΑΕΠ το  2010, 
το  δε χρέθ3 θα διαμορφωθεί σε 77,7% του 
ΑΕΠ εφέτο3 και 83,8% του χρόνου, επί- 
σηε πολύ άνω  του ορίου του 60%.

Στη  χειρότερη θέση όλων οι τέω ε «τί- 
γρειε» τηε Ιρλανδίαε με έλλειμμα 15% και 
ανεργία σ το  16% το  2010, μετά από π τώ 
ση  του ρυθμού ανάπτυξηε σ το  -9% και 
τω ν  επ ενδύσεων σ το  -20% εφέτο3, ενώ  
σ τη ν  Ισπανία η ανεργία επανέρχεται 
σ το  20% και η μόνη χώρα τηε Ζώνηε 
του Ευρώ που διατηρεί εφ έτοε θετικό 
ρυθμό ανάπτυξηε είναι ω3 φαίνεται η Κύ- 
προε με 0,3%.

Κριτική από την αντιπολίτευση
Εντονη ήταν η κριτική σ ύ σ σ ω μ α  τηε α- 
ντιπολίτευσηε για τη ν  οικονομική πολι
τική τηε κυβέρνηση3, μετά τη ν  ανακοί
νω ση  τω ν  εαρινών προβλέψεων τηε Κο
μισιόν. Ο πρόεδρο3 του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Πα- 
πανδρέου, υποστήριξε ότι «τα  κακά μα
ντάτα  από τιε Βρυξέλλεε στηλιτεύουν την 
κακοδιαχείριση τω ν  οικονομικών τηε 
χώραε τη ν  τελευταία πενταετία  και δι
καιολογούν το  ερώτημα του λαού “πού πή
γαν τα  λεφτά;” ενώ  η πολιτική εκπρόσω- 
πο3 του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομία3, 
κ. Λούκα Κατσέλη, ανέφερε πωε οι προ- 
βλέψειε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε «α- 
ποδεικνύουν ότι τα αλλοπρόσαλλα και αλ- 
ληλοαναιρούμενα μέτρα που έχει μέχρι σή
μερα πάρει η κυβέρνηση βυθίζουν το ν  τό 
πο και τουε πολίτεε ακόμα περισσότερο 
στα  χρέη και τη ν  ύφεση».

Από την πλευρά του το  ΚΚΕ υποστήριξε 
ότι οι κυβερνήσει τηε Ε.Ε. «τροφοδοτούν

με εκατοντάδε3 δισεκατομμύρια το  κε
φάλαιο και επιχειρούν να λάβουν νέα χει
ρότερα αντεργατικά μέτρα, με στόχο να 
φορτώσουν τιε συνέπειεε τηε κρίσηε 
στουε λαού3». Ο κοινοβουλευτικόε εκ- 
πρόσωπθ3 του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Π. Λαφαζάνηε, 
δήλωσε ότι οι προβλέψειε τηε Κομισιόν κα
ταδεικνύουν «οικονομική, κοινωνική και 
δημοσιονομική κατάρρευση τηε χώραε και 
παταγώδη αποτυχία τηε κυβερνητική3 πο- 
λιτικήε αλλά και του συναινετικού δι
κομματικού οικονομικού μοντέλου», ενώ  
ζή τησε τη ν  κατάργηση του Συμφώνου 
Σταθερότηταε.

Ο εκπρόσωποε Τύπου του ΛΑΟΣ, κ. Κ. 
Βελόπουλοε, σχολίασε ότι «το  έλλειμμα σο- 
βαρήε οικονομικήε πολιτικήε, το  έλλειμ
μα σοβαρού πολιτικού λόγου και προτά
σ εω ν  με τη  μη ύπαρξη ελλείμματο3 στη  
σκανδαλολογία, οδηγούν τη ν  Ελλάδα 
σ τη ν  οικονομική αποτυχία».


