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Και τώρα ο καθεναε póvos του
Μ ε την απόφαοη να κινηθούν κατά μόναε, 

με δημοσιονομικούε περιορισμούε και με 
διαφορετικέε πολιτικέε για την αντιμετώπιση τηε 
κρίσηε που μαστίζει την Ευρώπη, προσέρχονται 
την Πέμπτη οι ηγέτεε τηε Ε.Ε. στη σύνοδο κορυ- 
φήε. Εκεί θα εγκριθεί το σχέδιο ανάκαμψηε που 
πρότεινε η Κομισιόν και έχει ήδη «ψαλιδιστεί».

Τα κράτη συμφώνησαν ότι διαφωνούν με τη 
μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίεε 
ευρείαε κατανάλωσηε που ήδη έκανε η Βρετα
νία), με την αιτιολογία ότι δεν αποδίδει ωε μέ
τρο τόνωσηε τηε κατανάλωσηε. Αυτό δεν ήταν 
το μόνο «ρήγμα» στην κοινή στάση ευρωπαϊ
κών οργάνων. Οι πιο μεγάλεε απο- 
κλίσειε φάνηκαν την προηγούμενη 
εβδομάδα, με την απόφαση του Νι- 
κολά Σαρκοζί να ανακοινώσει πα
κέτο «μαμούθ» ύψουε 1,3% του 
ΑΕΠ για τη στήριξη τηε οικονομίαε 
που θα έχει ωε αντίτιμο την αύξηση 
του ελλείμματοε στο 4% του ΑΕΠ.

Στον αντίποδα η Γερμανία διά τηε 
καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ κατέ
στησε σαφέε ακόμη μια φορά ότι η λύση δεν εί
ναι η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών. Εξή
γησε ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε 
ελλείμματα, ηληθωριστικέε πιέσειε και να πλή- 
ξει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, 
στην οποία πρέπει να βασιστεί η Ε.Ε.

Ετσι, η Ευρώπη αντιμετωπίζει την κρίση με 
καθαρά νεοφιλελεύθερα μέτρα και μάλιστα με 
απουσία κοινήε πολιτικήε, όταν στιε ΗΠΑ, έχουν 
ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πακέτο «μαμούθ» 
που ξεπερνά συνολικά σε αξία το 60% του ΑΕΠ 
τηε χώραε (βλέπε ρεπορτάζ στην «Οικονομία»), 

Ολα αυτά τη στιγμή που τα στοιχεία που ανα
κοινώνονται για την πορεία τηε Ε.Ε. είναι απο- 
γοητευτικά, αιτιολογώνταε και την απόφαση τηε 
Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε να προχωρή
σει σε μείωση του επιτοκίου τηε κατά 0,75%, 
στο 2,5%. 0 δείκτηε οικονομικού κλίματοε τον 
Νοέμβριο έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ε
νώ το ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2008 βρέ
θηκε στο -0,2% επιβεβαιώνονταε ότι η ύφεση 
έχει παγιδέψει την Ευρώπη.

Οσο για τιε αποφάσειε τηε συνόδου, υπενθυ
μίζεται ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τα κράτη 
να λάβουν μέτρα στήριξηε πολιτών και επιχει
ρήσεων αξίαε έωε το 1,2% του ΑΕΠ. Τα περισ
σότερα χρήματα (170 δισ. επί συνόλου 200 δισ. 
ευρώ) θα τα δώσουν τα κράτη, ενώ επιπλέον 
0,3% του ΑΕΠ θα συνεισφέρουν τα κοινοτικά 
όργανα από προκαταβολέε κοινοτικών κονδυ-

λίων και δάνεια τηε Ευρωπαϊκήε Τράπεζαε.
Τα μέτρα πρέπει όμωε να τα «αντέχουν» δη

μοσιονομικά τα κράτη, δηλαδή να μπορούν να 
συγκροτήσουν τα ελλείμματα. Το κοινοτικό όρ
γανο δεν αντιτίθεται σε μικρή και προσωρινή 
αύξησή τουε πάνω από το όριο του 3% του 
ΑΕΠ, αλλά διευκρίνισε ότι αν δεν διορθωθεί 
γρήγορα ή μεγαλώσει πολύ, ξεκινάει διαδικασία 
δημοσιονομικήε επιτήρησηε. Το ίδιο ισχύσει και 
για κράτη με υψηλό χρέοε, στα οποία τίθεται θέ
μα βιωσιμότηταε των οικονομιών τουε.

Τι γίνεται σε κάθε κράτοε;
• Η Γαλλία, παρά το ήδη υψηλό έλλειμμα, επέ- 

λεξε να εξαντλήσει κάθε όριο με ένα 
πακέτο 26 δια. ευρώ που περιλαμ
βάνει επιδοτήσειε, άμεση επιστροφή 
φόρων, εισφοροαπαλλαγέε στιε νέ- 
εε προσλήψειε μικρών επιχειρήσε
ων και κίνητρα για απόσυρση αυτο
κινήτων. Αν αφαιρεθούν οι κοινοτι- 
κέε επιδοτήσειε, το καθαρό κόστοε 
για τον γαλλικό προϋπολογισμό εί
ναι 8 δια. ευρώ περίπου ετησίωε (η

Κομισιόν υπολογίζει ότι προ μέτρων η Γαλλία θα 
έχει έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ το 2009).
• Αντιθέτωε, η Γερμανία με έλλειμμα μόλιε στο 
0,2% του ΑΕΠ προε το παρόν έχει ανακοινώ
σει πακέτο 500 δια. ευρώ για την ενίσχυση των 
τραπεζών και μόλιε 50 δια. ευρώ για την τόνω
ση τηε οικονομίαε. Το δεύτερο επικεντρώνεται 
σε κίνητρα για τιε αυτοκινητοβιομηχανίεε (φο
ροαπαλλαγή για αγορά αυτοκινήτου) και επεν- 
δύσειε εξοικονόμησηε ενέργειαε στιε καιοικίεε.
• Από την άλλη πλευρά, ο βρετανόε πρωθυπουρ- 
γόε Γκ. Μπράουν ανακοίνωσε την αναστολή πλη- 
ρωμήε τόκων για 2 έτη για δάνεια που έχουν λά
βει νέοι άνεργοι ή νοικοκυριά που υφίστανται μια 
προσωρινή μείωση των εισοδημάτων τουε. 
Προηγουμένωε η Βρετανία θέσπισε μέτρα περιο
ρισμού των κατασχέσεων, αλλά και μείωοη του 
ΦΠΑ από 17,5% σε 15%, με αύξηση όμωε των 
φόρων σε καύσιμα, αλκοόλ και τσιγάρα).
• Πιο... γαλαντόμο είναι η Ισπανία, που έχει α
νακοινώσει από το καλοκαίρι μειώσειε σε φό- 
ρουε, πακέτο 38 δισ. ευρώ για την τόνωση τηε 
οικονομίαε, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεί
ωση τηε δόσηε του δανείου στο μισό και επιδό
τηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων.
• Στην Πορτογαλία ανακοινώθηκε σχέδιο διά- 
σωσηε για την αυτοκινητοβιομηχανία, που περι
λαμβάνει πιστώσειε προε επιχειρήσειε, κίνητρα 
για συγχωνεύσειε και επιμόρφωση υπαλλήλων.
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■ I I  στη» της κυβέρνη
σης στη σκληρή πολιτική των 
Βρυξελλών προσέρχεται η 
Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυ
φής της Ε.Ε. Τα εισοδηματι
κά μέτρα αξίας μόλις 370 ε- 
κατ. ευρώ που ανακοινώθη
καν την προηγούμενη Παρα
σκευή από τον πρωθυπουργό 
συνοδεύονται από μία... θο
λή υπόσχεση για νέες παρο
χές αξίας 2 δισ. ευρώ.

Μόνο που το δεύτερο πα
κέτο που υπόσχεται η κυβέρ
νηση δεν είναι καινούριο. 
Στην ουσία η κυβέρνηση πα
ρουσιάζει κοινοτικές επιδο
τήσεις αξίας 1,19 δισ. ευρώ 
που έχουν αποφασιστεί εδώ 
και χρόνια ως μέτρα στήρι
ξης της απασχόλησης και α
ναζητεί τις υπόλοιπες δια- 
πραγματευόμενη με την 
Ενωση την αναθεώρηση του 
νέου κοινοτικού πακέτου 
(ΕΣΠΑ 2007- 2013) και ανα
ζητώντας πρόσθετα κονδύ
λια για το ταμείο φτώχειας.

Ο κρατικός προϋπολογι
σμός θα δώσει μάλλον ψί
χουλα για επιδόματα προς ό

σους πλήττονται από την κρί
ση. Τα επιδόματα μαζί με τη 
συνεισφορά του κράτους στα 
προγραμματισμένα κοινοτι
κά έργα εκτιμάται ότι δεν 
φτάνουν ούτε στο 0,5% του 
ΑΕΠ (δηλαδή λιγότερα από 
1 δισ. ευρώ). Ολα αυτά όταν 
το συντηρητικό σχέδιο των 
Βρυξελλών που θα ψηφιστεί 
στη σύνοδο κορυφής δίνει 
περιθώριο για υπερδιπλά
σιες κρατικές δαπάνες, έως 
και το 1,2% του ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα, ακόμη και 
αν προστεθούν στο «πακέτο» 
και τα 2 δισ. ευρώ που βρί
σκονται καθ’ οδόν, η αξία 
του φτάνει μόνο στο 0,9% του 
ΑΕΠ, δηλαδή σε 2,37 δισ. 
ευρώ. Τι σημαίνουν λοιπόν 
τα όσα ανακοίνωσε στη Βου
λή την Παρασκευή ο πρωθυ
πουργός Κ. Καραμανλής;

Ο πρωθυπουργικός μπο- 
ναμάς χωρίζεται σε δύο κα
τηγορίες μέτρων, στα νέα και 
σε όσα έχουν προγραμματι
στεί εδώ και πολύ καιρό, α
νεξάρτητα από την κρίση, 
αλλά τώρα προσφέρονται σε 
εορταστική συσκευασία:

ΟΤα νέα μέτρα που θα 
λύψει εξ ολοκλήρο
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σεις αξίας 500 εκατ. ευρώ 
και σε νέες δράσεις στήριξης 
απασχόλησης μέσω επιδοτή
σεων (για επιστήμονες, από
φοιτους λυκείου και ανέρ
γους) ύψους 380 εκατ. ευρώ.

Τέλος, έγινε λόγος για τις 
200.000 ανέργους που θα με
τέχουν έως το τέλος του 2009 
σε προγράμματα επιδοτού
μενης απασχόλησης (τύπου 
Stage, κυρίως στο Δημόσιο).

Ουσιαστικά η κυβέρνηση 
έχει, εδώ και καιρό, εξειδι- 
κεύσει όλα αυτά τα μέτρα, 
στο «Πρόγραμμα Μεταρρυθ
μίσεων» που αυτές τις ημέρες 
υποβάλλει προς έγκριση στις 
Βρυξέλλες. Εκεί καταγράφο
νται δεκάδες πρωτοβουλίες 
που έχουν από το 2007 προ
γραμματιστεί μέσω του 
ΕΣΠΑ (ή αδιάθετων υπολοί
πων του ΚΙ1Σ που πλέον πα- 
ρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο 
του 2010). Ο σχεδιασμός, λοι
πόν, είναι εκ των πραγμάτων 
έτοιμος (αφοί' έρχεται απ’ έ
ξω) αλλά εδώ ανακοινώνεται 
με το... σταγονόμετρο.

Οσο για τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων, αυτές έ
χουν να προσμένουν 1,2 ε
κατ. ευρώ περίπου με τη 
μορφή πιο προσιτών δανεί
ων, με επιδότηση επιτοκίου 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και εγγυήσεις 
από το Ταμείο Εγγυοδοσίας,

τιμή του... evos
Τι ανακοίνωσε ο npoiBunoupyos στη Βουλή 
και τι υπολογίζει από τα κοινοτικά κονδύλια

προϋπολογισμός φτάνουν 
στα 370 εκατ. ευρώ. Από το 
ποσό αυτό, τα 300 εκατ. ευ
ρώ είναι το κομπόδεμα του 
Ταμείου Κοινωνικής Συνο
χής (450 εκατ. ευρώ προέ- 
βλεπε ο προϋπολογισμός).

Πρόκειται για το πολυσυ
ζητημένο επίδομα «θέρμαν
σης», που πλέον μετονομάζε
ται σε έκτακτο επίδομα (από 
100 έως 300 ευρώ, ανάλογα 
με την περιοχή, λιγότερα απ’ 
όσα είχαν αρχικά αφήσει να 
εννοηθεί κυβερνητικά στελέ
χη). Θα δοθεί σε δικαιού
χους ΕΚΑΣ, συνταξιούχους 
ΟΤΑ και ανέργους που είναι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Ανεργοι και δικαιούχοι 
του ΕΚΑΣ θα εισπράξουν (ε
φάπαξ) και 500 ευρώ για επί
δομα στεγαστικού δανείου.

Ακόμη 70 εκατ. ευρώ θα 
κοστίσει στον προϋπολογι
σμό ένα επιπλέον δώρο εορ
τών για τους ανέργους (θα το 
λάβουν οι 150.000 που δεν έ
χουν κλείσει χρόνο. Οσοι έ-

χουν καλύψει 12μηνο στην 
ανεργία δεν το δικαιούνται). 

Ανακοινώθηκε όμως και 
ένα πακέτο αξίας 2 δισ. 

ευρώ που σταδιακά θα... ξε
διπλώνεται. Την Παρασκευή 
έγινε όμως λόγος για δρά
σεις αξίας 1,19 δισ. ευρώ.

Επίσημες διευκρινίσεις 
για την προέλευση των χρη
μάτων δεν δόθηκαν, αλλά έ
να μεγάλο μέρος από αυτά 
είναι δεδομένο ότι θα καλυ
φθεί από κοινοτικά κονδύ
λια. Και τούτο διότι το πακέ
το απαρτίζεται από δράσεις 
που είναι ήδη γνωστές και έ
χουν ενταχθεί στα κοινοτικά 
πλαίσια (ΚΠΣ και ΕΣΠΑ).

Ποιες είναι αυτές; Τον Ια
νουάριο ξεκινά πρόγραμμα 
επιδότησης απασχόλησης 
για δικαιούχους επιδόματος 
ΟΑΕΔ. Θα αφορά 60.000 ά
τομα και πρόκειται να κοστί
σει 310 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρ
θηκε επίσης σε προγράμμα
τα κατάρτισης σε επιχειρή-

αλλά και ένα νέο κύμα επι
δοτήσεων για επενδύσεις.

Οι αποφάσεις που θα επι
κυρωθούν στη Σύνοδο Κορυ
φής μπορεί να αποδειχθούν 
οι πλέον χρήσιμες για τους 
μικρομεσαίους, αφού η Επι
τροπή αποφάσισε να δίνουν 
τα κράτη όλο το χρήμα της ε
πιδότησης ως προκαταβολή. 
Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος 
δεν θα περιμένει (αν ισχύσει 
και στην Ελλάδα η κοινοτική 
εντολή) ένα ή δύο χρόνια για 
να πάρει τα λεφτά που έχει 
ήδη δαπανήσει.

Το χρήμα προς τις επιχει
ρήσεις, όμως, δεν θα έρθει 
αύριο. Και οι πιέσεις, όπως 
καταγράφονται πλέον και 
στους επίσημους δείκτες, εί
ναι πολύ μεγάλες: Τα στοι
χεία που ανακοίνωσε το 
ΙΟΒΕ έδειξαν επιδείνωση 
του οικονομικού κλίματος σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα και 
έκρηξη ανεργίας, ενώ πρώτη 
φορά από το 1993 η ιδιωτική 
κατανάλωση μειώθηκε κατά 
0,5%, καθρεφτίζοντας τις ά
σχημες συνθήκες που επι
κρατούν στα νοικοκυριά, που 
μέχρι προ τίνος μέσω του δα
νεισμού στήριζαν την αγορά.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

AvBpQKQS o Bnaaupós

Κ ατά κανόνα, όταν οι εταίροι στην Ε.Ε. κάθονται στο τραπέζι 
για να συζητήσουν θέματα χρηματικών εισφορών, ιδίωε σε 

επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, τα πνεύματα δεν εί
ναι καθόλου ήρεμα. Εχει μείνει στην ιστορία η φράση «θέλω τα 
λεφτά μου πίσω» τηε Μάργκαρετ θάτσερ, αποχωρώνταε επιδει
κτικά σε έξαλλη κατάσταση από την αίθουσα συνεδριάσεων ή 
«αυτή η ελεεινή αρχίζει και μου τα οπάει...» του Γάλλου ΖακΣι- 
ράκ για τη βρετανή «σιδηρά κυρία» σε δείπνο των τότε «15».

Την ερχόμενη Πέμπτη, οι ηγέτεε των «27» θα έχουν στο τραπέ
ζι το περίφημο πακέτο των προτάσεων τηε Ευρωπαϊκήε Επιτρο- 
πήε, το οποίο προβλέπει να αφιερώσουν τα κράτη-μέλη το ποσό 
των 170 δισ. ευρώ (1,2 % του ΑΕΠ) για την αντιμετώπιση τηε οι- 
κονομικήε κρίσηε και η Ε.Ε. μόνο 30 δισ. ευρώ.

θα τηρηθεί η παράδοση τηε ηλεκτρισμένηε ατμόσφαιραε; Το σί
γουρο είναι ότι διαφωνίεε υπάρχουν. Το γεγονόε, όμωε, ότι οι 
προτάσειε δεν είναι δεσμευτικέε, υπό την έννοια ότι κάθε κυβέρ
νηση επιλέγει από τα προτεινόμενα μέτρα το κατά δύναμιν και α
νάλογα με την οικονομική τηε κατάσταση, μειώνει τιε πιθανότητεε

να ξεσπάσουν σοβαρέε έριδεε 
μεταξύ των «27». Αλλωστε, 
κανείε δεν επιθυμεί κάτι τέ
τοιο, αφού θα έχει αρνητικό α
ντίκτυπο στην κοινή γνώμη και 
ιδίωε στην αγορά.

Οι διαφορέε για το αποκα- 
λούμενο «πακέτο Μπαρόζο» 
είναι πολλών ειδών. Ορισμένα 
κράτη-μέλη, όπωε οι χώρεε 
τηε Βαλτικήε και η Ουγγαρία, 
που βρίσκονται σε πολύ κακή 
οικονομική κατάσταση, έχουν 
ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν 
να αφιερώσουν το 1,2%  του 
ΑΕΠ τουε, διότι απλώε δεν έ
χουν αυτά τα χρήματα.

Στην ίδια κατηγορία σχεδόν 
βρίσκονται και χώρεε τηε 
Ανατολικήε Ευρώπηε (Πολω
νία, Τσεχία), οι οποίεε δεν ε
πιθυμούν να ξανοιχθούν από 
δημοσιονομικήε πλευράε, ώ
στε να διατηρήσουν τιε ελπίδεε 
τουε για μία μελλοντική έντα
ξη στην ευρωζώνη. Ενδεικτι
κό είναι το ξέσπασμα του Πο

λωνού υπουργού Οικονομίαε, ο οποίοε, ακούγονταε ορισμένουε 
συναδέλφουε του να δηλώνουν ότι θα αφιερώσουν σημαντικά πο
σά για την αντιμετώπιση τηε κρίσηε, ρώτησε μεταξύ σοβαρού και 
αστείου «πού θα βρουν τόσα χρήματα».

Στον ίδιο αστερισμό βρίσκεται και η Ελλάδα. 0 Γ. Αλογοσκού- 
φηε ξέχασε διάφορεε υποσχέσειε που είχε δώσει και αναγνώρισε 
ότι «τα περιθώρια τηε ελληνικήε οικονομίαε είναι πολύ μικρά» λό
γω υψηλού δημοσίου χρέουε.

Υπάρχει και μια ομάδα χωρών, με επικεφαλήετη Γερμανία και 
την Ολλανδία, οι κυβερνήσειε των οποίων έχουν αποσαφηνίσει ό
τι έχουν τα δικά τουε σχέδια με ποσά που έχουν ήδη καθοριστεί 
και συνεπώε «ευχαριστούν, αλλά δεν παίρνουν» από τιε προτά- 
σειετηε Επιτροπήε. Η Βρετανία και η Γαλλία εμφανίζονται και αυ- 
τέε ωε «μοναχικοί καβαλάρηδεε» στην κρίση.

Με το ποσόν των 170 δισ. ευρώ να αμφισβητείται από τα πε
ρισσότερα κράτη-μέλη, από άλλα λόγω αδυναμίαε και άλλα διότι 
έχουν εμπιστοσύνη μόνο στα δικά τουε σχέδια, τι μένει από τιε 
προτάσειε Μπαρόζο; Λίγα πράγματα, όπωε να μην ληφθούν μέτρα 
που προκαλούν προβλήματα ανταγωνισμού σε άλλουε εταίρουε. 
0 συντονισμόε των «27» θα περιοριστεί σε αυτήν την προσπάθεια. 
Ωε προε τα άλλα, ο καθέναε θα κοιτάξει το δικό του συμφέρον.

Οι «27», λοιπόν, αναμένεται να εγκρίνουν ένα καθαρά θεωρη
τικό σχέδιο για την αντιμετώπιση τηε οικονομικήε κρίσηε, χωρίε 
κανείε να δεσμευθεί για οτιδήποτε.
■  Ενα άλλο θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι και μπορεί να «ζε
στάνει την ατμόσφαιρα» είναι το «πακέτο» για το περιβάλλον, με 
στόχο την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το εν λόγω 
σχέδιο προβλέπει τη μείωση κατά 20%  του διοξειδίου του άν
θρακα, την εξοικονόμηση ενέργειαε κατά 20%  και όλα τα προη
γούμενα να καλύπτονται επίσηε κατά 20% οι ενεργειακέε ανάγκεε 
από ανανεώσιμεε πηγέε ώε το 2020. Ορισμένεε χώρεε, όπωε αυ- 
τέε τηε Αν. Ευρώπηε με επικεφαλήε την Πολωνία, που καλύπτουν 
τιε ενεργειακέε τουε ανάγκεε σε μεγάλο Βαθμό από τον άνθρακα, 
έχουν έντονεε εηιφυλάξειε και ζητούν μεταβατικέε περιόδουε για 
την επίτευξη αυτών των στόχων. Αντιδρά, επίσηε, και η Ιταλία, η 
οποία υποστηρίζει ότι το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται είναι 
καταστροφικό για τη βιομηχανία τηε, ιδίωε σε περίοδο κρίσηε.

Ε.Ε. Μόνο ίο σχέδιο για ίο περιβάλλον 
μπορεί να ζεστάνει τη σχέση ίων «27»


