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Από News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Κέρδος online 7/10/2013 14:23

Αισιόδοξα νέα για το έλλειμμα και την ανεργία φέρνει το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του 2014. Με βάση το προσχέδιο, η ελληνική οικονομία θα έχει ρυθμό
ανάπτυξης 0,6%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8 δισ. ευρώ, ή στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι

στόχου για 1,5% του ΑΕΠ, από 344 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ εφέτος.

Επίσης, θα σημειωθεί μικρή μείωση της ανεργίας στο 26% του εργατικού δυναμικού από
27% φέτος και μικρή μείωση του δημοσίου χρέους στα 319,4 δισ. ευρώ από 321 δισ. ευρώ
φέτος, όπως προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2014, το οποίο
παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.|

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για τις «πρώτες θετικές ενδείξεις το 2013 ως αποτέλεσμα
των μεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας» και σε αυτές συμπεριέλαβε τον περιορισμό
της ύφεσης στο 4% φέτος, από 6,4% το 2012, αλλά και την επίτευξη «μικρού αλλά
βιώσιμου» πρωτογενούς πλεονάσματος 340 εκατ. ευρώ το 2013.

Tο έλλειμμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να περιοριστεί φέτος στο 2,4% του ΑΕΠ με τη
χρήση και έκτακτων μέτρων (από 6% πέρυσι), ενώ και το 2014 το έλλειμμα γενικής
κυβέρνησης θα διαμορφωθεί επίσης στο 2,4% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «θα αξιώσουμε έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στη
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μείωση του χρέους στη βάση των αποφάσεων του Ecofin τον Νοέμβριο». Όσον αφορά την
πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας στις αγορές το 2014, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι στο
προσχέδιο δεν περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη αλλά προτιθέμεθα να αναλάβουμε σειρά
πρωτοβουλιών ώστε να είναι εφικτή η έξοδος στις αγορές το β' εξάμηνο του επομένου
έτους.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται η περικοπή 300
εκατ. ευρώ από τις αποδοχές των ενστόλων, ούτε η επιβολή 2 τοις χιλίοις επί του
τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ ΟΑΕΕ. Για το τελευταίο μέτρο, σύμφωνα με τον κ.
Σταϊκούρα, το υπουργείο Εργασίας αναζητά παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, οι
οποίες τελούν ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Κατεβάστε εδώ το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού

ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΣ: Στη σελίδα 36 του κειμένου φαίνεται η νομοθετική αντιμετώπιση των μη
μειώσεων του 2014. Αρκεί να μην αλλάξουν οι προβλέψεις μέχρι τη ψήφισή του
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