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Στο 120,1% του ΑΕΠ ανήλθε το χρέος της Ιταλίας το 2011
Πηγή: Express.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,4% σημείωσε η ιταλική οικονομία το 2011, με το χρέος όμως της χώρας να
διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, καθιστώντας ακόμη πιο
δύσκολη την προσπάθεια της κυβέρνησης τεχνοκρατών του Μάριο Μόντι.

Βάσει των τελικών στοιχείων που ανακοίνωσε η ιταλική στατιστική υπηρεσία ISTAT, το
ιταλικό χρέος έφθασε στο 120,1% του ΑΕΠ από 118,7% του ΑΕΠ που ήταν το 2010, δηλαδή
διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996. Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα για το
έλλειμμα της χώρας, το οποίο υποχώρησε στο 3,9% του ΑΕΠ από 4,6% που ήταν το 2010,
αν και βρέθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τον στόχο της κυβέρνησης Μόντι, η οποία
ευελπιστούσε ότι το έλλειμμα θα μειωνόταν στο 3,8% του ΑΕΠ.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός έχει τονίσει επανειλημμένα ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι
να μειώσει το έλλειμμα στο 1,6% του ΑΕΠ έως το 2013, αλλά σαφώς το πρόγραμμα
λιτότητας ύψους 33 δισ. ευρώ έχει έναν ακόμη στόχο: να περιορίσει το υψηλό χρέος της
Ιταλίας και να πείσει τις αγορές ότι η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα,
τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση το σύνολο της ευρωζώνης.

Μέχρι σήμερα ο συνδυασμός του αρκετά σκληρού προγράμματος λιτότητας και
μεταρρυθμίσεων και η αξιοπιστία του ίδιου του κ. Μόντι έχουν βοηθήσει την Ιταλία να «δει»
το κόστος δανεισμού της να υποχωρεί σημαντικά. Το κόστος δανεισμού της χώρας
διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα (βάσει δημοπρασιών ομολόγων) λίγο υψηλότερα από
το 5%, ενώ τον Νοέμβριο του 2011 είχε φθάσει στο μη βιώσιμο επίπεδο του 8%.
Αντιστοίχως, το spread των 10ετών ιταλικών ομολόγων με τα αντίστοιχα γερμανικά έχει
υποχωρήσει στις 300 μονάδες βάσης από 550 μονάδες βάσης που είχε φθάσει επίσης τον
περασμένο Νοέμβριο.
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Πάντως ο Ιταλός πρωθυπουργός (ο οποίος ασκεί και χρέη υπ. Οικονομικών) επιμένει ότι το
μεγαλύτερο στοίχημα για την κυβέρνησή του είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, κάτι το
οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθήσουν όλες οι χώρες της Ευρώπης που
αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, έχοντας όμως και τη στήριξη κρατών όπως η
Ελβετία, η οποία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που επιλέγουν όσοι
επιθυμούν να «κρύψουν» χρήματα από τις φορολογικές αρχές των χωρών στις οποίες ζουν.
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