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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Ο επίτροπος X. Αλμούνια στις δηλώσεις του επέμεινε στην ανάγκη όλες οι χώρες με δημοσιονομικές δυσκολίες 
όπως η Ελλάδα να μη ξεφύγουν από τη δημοσιονομική πειθαρχία. Επιπλέον δε, ο επίτροπος άφησε να εννοηθεί ότι εί
ναι πιθανόν το φετινό έλλειμμα να είναι πάνω από 2,8%, δηλαδή να είναι στο 3%.

Η ΑΓΟΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΝΤΑΣ TO SPREAD ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Σήμα X. Αλμούνια για συνέχιση 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Εκτός από την δημοσιονομική 
πειθαρχία που επιβάλει το Σύμ
φωνο Σταθερότητας, είναι ιδι

αίτερα σημαντική και η πειθαρχία που 
επιβάλει η ίδια η αγορά σε μια χώρα. 
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας 
τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί 
μια μεγάλη αύξηση του spread στα ε
πιτόκια των κρατικών ομολόγων. Με 
την φράση αυτή ο επίτροπος X. Αλ
μούνια έδειξε τα εξαιρετικά περιορι
σμένα δημοσιονομικά περιθώρια που 
έχει η ελληνική κυβέρνηση για να 
προχωρήσει σε παροχές. Επιπλέον 
δε, ο επίτροπος άφησε να εννοηθεί 
ότι είναι πιθανόν το φετινό έλλειμμα 
να είναι πάνω από 2,8%, δηλαδή να 
είναι στο 3%. «Θα δούμε τον Ιανουά
ριο», ήταν η απάντησή του σε ερωτή

σεις των δημοσιογράφων 
μετά το χθεσινό Ecofin.

Σημειώνεται ότι η Κο
μισιόν θα δημοσιεύσει τις 
νέες οικονομικές της προ
βλέψεις στις 19 Ιανουάρι
ου. Ο X. Αλμούνια στις 
δηλώσεις του επέμεινε 
στην ανάγκη όλες οι χώ
ρες με δημοσιονομικές 
δυσκολίες όπως η Ελλάδα 
να μην ξεφύγουν από τη 
δημοσιονομική πειθαρ
χία. «Ουκανλάβοιςπαρά 
του μη έχοντος». Αυτή η 
διατύπωση συνοψίζει α

πόλυτα τη θέση του κ. Γ. Αλογοοκούφη 
για τις προοπτικές χρηματοδότησης της 
πραγματικής οικονομίας με πρόσθετους 
πόρους εκτός εκείνων που ήδη έχουν 
εγκριθεί από την Κομιστόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μετά τη συνε
δρίαση των υπουργών Οικονομίας της 
ΕΕ ο κ. Γ. Αλογοσκούφης θύμισε ότι 
το ελληνικό σχέδιο ρευστότητας είναι 
μαζί με αυτά της Βρετανίας και της 
Γερμανίας, τα μόνα που έχουν υπο
βληθεί έγκαιρα και ήδη εγκριθεί από 
την Επιτροπή, ενώ ήταν από τους ελά
χιστους υπουργούς που χαρακτήρισε 
τις προτάσεις της Κομισιόν για την 
έξοδο απάτην κρίση «ισορροπημένες 
και κατάλληλες για να βγούμε από 
αυτήν».

Για το Σύμφωνο Σταθερότητας, το 
Ecofin αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να
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της κρίσης και τα 

μέτρα που μπορούν 
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Ο Αυτή η διατύ
πωση συνοψίζει 
απόλυτα τη θέση 
του κ. Γ. Αλογο- 
σκούφη για τις προ
οπτικές χρηματοδό
τησης της πραγμα
τικής οικονομίας με 
πρόσθετους πόρους 
εκτός εκείνων που 
ήδη έχουν εγκριθεί 
από την Κομισιόν.

Ο Ο επίπτροπος
της Κομισιόν εμμέ
σως πλην σαφώς 
άφησε να εννοηθεί 
ότι το δημοσιονομι
κό έλλειμμα του 
2008 θα κινηθεί 
περί το 3%.

ΦΠΑ
Ο Για το ενδεχό
μενο μείωσης του
ΦΠΑ οι 15 υπουρ
γοί του Ειιτοηΐ'οιιρ 
απέρριψαν αυτή 
την ιδέα διότι «δεν 
πρόκειται να δώσει 
στην ευρωζώνη την 
αναγκαία δημοσιο
νομική ώθηση», δι
ότι «δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση πως 
μια μείωση του 
ΦΠΑ θα οδηγήσει 
σε ανάλογη μείωση 
των τιμών» όπως 
επισήμανε είπε ο κ. 
Αλογοσκούφης.

»  Λόγω υψηλού δημοσίου χρέους τα περιθώρια για παροχές είναι περιορι
σμένα επεσήμανε ο κ. Γ. Αλογοσκούφης

εφαρμόζεται ως έχει και, να τίθενται 
για κάθε χώρα που αυξάνει τις δα
πάνες της και τα ελλείμματα της σε 
λειτουργία οι προβλεπόμενοι από 
αυτό αυτόματοι σταθεροποιητές, 
κάτι που δεν θα ωφελήσει ούτε την 
Ελλάδα ούτε την Ιρλανδία που τα 
ελλείμματα τους βρίσκονται στο 
«κόκκινο».

Για το ενδεχόμενο μείωσης του 
ΦΠΑ οι 15 υπουργοί του Ειιπ^Γοτιρ 
απέρριψαν αυτή την ιδέα διότι «δεν 
πρόκειται να δώσει στην ευρωζώνη 
την αναγκαία δημοσιονομική ώθη
ση» , διότι «δεν υπάρχει καμία εγγύ
ηση πως μια μείωση του ΦΠΑ θα 
οδηγήσει σε ανάλογη μείωση των 
τιμών» όπως επισήμανε είπε ο κ.

Αλογοσκούφης. Για τα 170 δισ. ευρώ 
που προτείνει η Κομισιόν να δαπα
νήσουν οι χώρες για την τόνωση της 
ρευστότητας ο ίδιος εξήγησε ότι 
«όσες χώρες-μέλη έχουν τα δημο
σιονομικά περιθώρια και τη διάθε
ση, να το εξαντλήσουν». Για την 
Ελλάδα «δεν τίθεται τέτοιο θέμα. 
Λόγω υψηλού δημοσίου χρέους τα 
περιθώρια μας είναι πολύ περιορι
σμένα και δεν υπάρχει επιπλέον 
στόχος για υπέρβαση των δημοσιο
νομικών ελλειμμάτων», υπογράμ
μισε ο κ. Γ. Αλογοσκούφης.

ΜΕΤΡΑ Είπε ακόμη ότι «κάθε 
χώρα λαμβάνει, στα πλαίσια των 
δημοσιονομικών περιθωρίων που 
διαθέτει, εκείνα τα μέτρα αντιμετώ
πισης της κρίσης και της ύφεσης που 
η ίδια κρίνει ως καταλληλότερα. Οι 
δικές μας πρωτοβουλίες -εξήγησε- 
επικεντρώνονται στην ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη 
στήριξη εκείνων των πολιτών που 
βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική 
κατάσταση και σε μέτρα που θα 
κάνουν την οικονομία μας πιο αντα
γωνιστική».

Γερμανικές (και άλλες) αντιδράσεις
Ο Γερμανία,Γαλλία,
Ολλανδία και Σουηδία δεν 
έκρυψαν την οργή τους ενα
ντίον των περιορισμών στην 
ενίσχυση των τραπεζών

Στη συνεδρίαση οι υπουργοί Οι
κονομίας άλλων κρατών μελών 
εξέφρασαν την έντονη δυσαρέ- 
σκειά τους απέναντι στην Κομι
σιόν τόσο για το σχέδιο αντιμε
τώπισης της ύφεσης όσο και για 
την «γραφειοκρατική και δογμα
τική» αντίληψή της στην παροχή 
κρατικών ενισχύσεων για την 
χρηματοδότηση των τραπεζών. 
Ως προς τις προτάσεις που η Κο
μισιόν διατυπώνει στο σχέδιο της 
εξόδου από την ύφεση ο Γερμα
νός υπουργός κ. Σταινμπρούκ τις

χαρακτήρισε «αναποτελεσματι
κά λαϊκίστικα μέτρα» και επέμει- 
νε στην πάγια άποψή του ότι 
«κάθε χώρα-μέλος πρέπει να εί
ναι ελεύθερη να κόβει στα μέτρα 
της τις δράσεις που θέλει να υιο
θετήσει για την αντιμετώπιση της 
κρίσης, χωρίς να εφαρμόζει σχέ
δια που τις επιβάλουν οι Βρυξέλ
λες.
Δεν πρέπει να αντιγράφουμε τις 
άλλες χώρες αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να συντονιζόμα
στε μεταξύ μας «υποστήριξε ο 
Γ ερμανός υπουργός.
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλαν
δία και η Σουηδία δεν έκρυψαν 
την οργή τους τόσο εναντίον της 
άκαμπτης θέσης της Κομισιόν 
για τους περιοριστικούς όρους 
που βάζει για τη χρηματοδοτική 
ενίσχυση των τραπεζών τους όσο 
και σ'· ■' ανύπαρκτη κατανομή

των δαπανών -τις οποίες προ
βλέπει το πακέτο της Επιτροπής- 
ανά κράτος-μέλος, πράγμα που 
οδηγεί στην άσκηση πιέσεων 
στην Γ ερμανία που έχει τα περι
θώρια, να πληρώσει αυτή και για 
τις χώρες εκείνες που δεν διαθέ
τουν τα μέσα να αυξήσουν τις δι
κές τους δημόσιες δαπάνες. Κάτι 
που το Βερολίνο αρνείται κατη
γορηματικά να πράξει.
Στην ανακοίνωσή τους μετά το 
ΕΚΟΦΙΝ οι υπουργοί Οικονομι
κών στηρίζουν το σχέδιο της Κο
μισιόν φροντίζοντας με τις διατυ
πώσεις του να μη δεσμεύονται σε 
κανένα από τα σημεία του. Οπως 
λένε, οι προτάσεις της Επιτρο
πής συνιστούν «μια καλή βάση» 
για μια «συντονισμένη» απάντη
ση εξόδου από την κρίση και 
«λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερό
τητες των χωρών-μελών».


