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Θέμα: 

 

Ανακοινώζεις Ομοζπονδιακού Τποσργείοσ Οικονομικών για αναθεωρημένο 

κραηικό προϋπολογιζμό 

 

Σε κία πξνζπάζεηα εμνκάιπλζεο ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ 

επηβιεζέλησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ (ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ερζέο, 22/03 

η.έ., λα επεθηαζεί έσο ηηο 18/04 η.έ.) ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία, ν Οκνζπνλδηαθφο Υπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θ. Scholz, αλαθνίλσζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα πξφζζεην δαλεηζκφ χςνπο € 142 δηο θαηά ηα έηε 2021 θαη 2022.  

 

Η ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ε ρνξήγεζε έθηαθηεο πξφζζεηεο βνήζεηαο 

χςνπο € 25,5 δηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ ζηηο αξρέο 

ηνπ έηνπο, ε πξνζπάζεηα εμφθιεζεο ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ελ κέζσ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

επηηνθίσλ, αιιά θπξίσο ε σο άλσ αλαθεξφκελε αλάγθε αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ νδήγεζε ζηελ 

απφθαζε αλαπξνζαξκνγήο -πξνο ηα πάλσ- ησλ εμφδσλ ηνπ εθδνζέληνο ηνλ παξειζφληα 

Δεθέκβξην πξνυπνινγηζκνχ.   

 

Με νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε δελ αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζεη ην 3% θαη κε κεησκέλα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά έζνδα θαηά € 8,8 δηο ην ηξέρνλ 

έηνο, ην γεξκαληθφ Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεθε ζπλαθφινπζα λα αλαζεσξήζεη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ θαη γηα ηα έζνδα ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ. Σην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη 

φηη ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε παξακέλεη πεξηζζφηεξε ‘απαηζηφδνμε’ ζηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα 

αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΕΠ ην 2021, ζπγθξηηηθά κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, 

φπσο επί παξαδείγκαηη ην Σπκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Εκπεηξνγλσκφλσλ ην νπνίν αλέθεξε ζηελ 

πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο Έθζεζεο ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο γ/νηθνλνκίαο, αχμεζε ηνπ ΑΕΠ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 3,1% ην 2021. 

 

Σην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγείνπ αλακέλεηαη κφλν γηα 

ην έηνο 2022 αχμεζε ηνπ ρξένπο θαηά € 81,5 δηο θαη ξεθφξ ειιείκκαηνο ζε βάζνο ηξηεηίαο χςνπο 

€ 452 δηο. Σχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ν δείθηεο 

ρξένπο ηεο Γεξκαλίαο ζα αλέιζεη θαηά ην 2021 πεξίπνπ ζην 75% ηνπ ΑΕΠ ηεο ρψξαο. Απηφ 

κπνξεί λα μεπεξλά κελ θαηά πνιχ ηα φξηα ρξένπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε επίπεδν ΕΕ, σζηφζν 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ρακειφηεξν απφ ηα επίπεδα ρξένπο άιισλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

ρσξψλ.  

 

Σχκθσλα κε ην Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ε επαλαθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο δελ πξνβιέπεηαη λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί πξηλ απφ ην 2023, νπφηε θαη 

αλακέλεηαη λα έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δξάζεηο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ αχμεζε 

ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κε ηελ πξνζπάζεηα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο λα βαξαίλεη πηζαλφηαηα, θαηά 

θχξην ιφγν, ηελ επφκελε θπβέξλεζε.  

 

 


