
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Στοχευμένα μέτρα που στόχο θα έχουν την τόνωση της πα
ραγωγικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης με την αύ
ξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών 
με μείωση της φορολογίας, είναι η πολιτική που προτείνουν 
οι πρώην υπουργοί Οικονομίας Γ. Παπαντωνίου, Στ. Μάνος

και Ν. Χριστοδουλάκης, καθώς και ο οικονομολόγος και σύμ
βουλος του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη Γ. Χαρδούβελης. 
Στο ερώτημα της «Ημερήσιας του Σαββατοκύριακου» για το 
πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει το «πάγωμα» του 
Συμφώνου Σταθερότητας, ποιες συγκεκριμένες δράσεις απαι
τούνται ώστε η ελληνική οικονομία να αποφύγει την ύφεση,

επισημαίνουν:
Ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου, μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι 
απαιτείται αύξηση κοινωνικών δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ για 
ενίσχυση των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων και 
των ανέργων.
0 κ. Στ. Μάνος επισημαίνει ότι πριν απ' όλα χρειάζονται πε-
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Συνταγή για την κρίση από
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Δανειζόμαστε με spread 
της προ ΟΝΕ εποχής

ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ να ερμηνεύσουμε 
τη θεαματική απόφαση της Ευρω
παϊκής Έ νω σης για  τα 200 δισ. 
Ευρώ ως εγκατάλειψη του Συμ
φώνου Σταθερότητας. Πρόκειτα 
για μία δημοσιονομική παρέμβαση 
μεγάλης κλίμακας, αλλά εφάπαξ 
και όχι επαναλαμβανόμενη και 
επίσης γίνεται συντονισμένα και 
όχι με αυθαίρετες πρωτοβουλίες 
του κάθε κράτους. Είναι ίσως η 
απαρχή για την μελλοντική υιο
θέτηση μιας «δημοσιονομικής ο
μοσπονδίας» που κάποτε πρέπει 
να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα 
της ΟΝΕ, μετά το κοινό νόμισμα 
και τα κοινά επιτόκια. Αφορά ε
πίσης κυρίως τις χώρες που ακρι
βώς λόγω του Συμφώνου είχαν 
καλή δημοσιονομική διαχείριση 
πρίν και μπορούν τώρα να κάνουν 
την μεγάλη εξαίρεση για να αντι
μετωπίσουν την πρωτοφανή κρί-

ση.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν α

νή κει σε αυτήν την κατηγορία, 
αφού τα τελευταία χρόνια  έχε ι 
αφήσει να καταρρεύσουν τα δη
μόσια έσοδα, έχει μειώσει τους 
φόρους στα κέρδη χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα με θέσεις απασχόλη
σης και άφησε τις δαπάνες να ε- 
κτροχιαστούν σε κομματικές φιέ
στες και προεκλογικές επιταγές 
τύπου Ηλείας. Η πρωτοφανής έ
κρηξη του Δημόσιου Χρέους το 
2008, μας έχει οδηγήσει να δανει
ζόμαστε με spread πάνω από την 
Γερμανία το οποίο είναι τώρα υ
ψηλότερο από οτι τον Νοέμβριο 
1999, όταν δεν είχαμε ακόμη μπεί 
στην ΟΝΕ.

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ η απόφαση 
της ΕΕ δεν δικαιώνει όσους απέ- 
τυχαν στην πολιτική τους και ψά
χνουν για συλλήβδην μετάνοια.

Γι’ αυτό άλλωστε η Ελλάδα θα ε
πωφεληθεί ελάχιστα από την α
πόφαση της Ένωσης, εκτός και αν 
αποφασίσει να αλλάξει πορεία. Τα 
άμεσα μέτρα που θα μπορούσε να 
λάβει θα ήταν τα εξής:

1. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ
ΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ: Φορολογικά κίνη
τρα για απασχόληση και μείωση 
τιμών από τις επιχειρήσεις.

Στοχευμένη ενίσχυση χαμη
λών εισοδημάτων.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΓ
ΓΥΗΣΕΙΣ κεφαλαίου 
κίνησης στις MME 
και ρήτρα συμμετο
χής τους κατά 30% 
σε όλες τις κρατι
κές προμήθειες.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ για τον Του
ρισμό το 2009 και πρόνοια για τα 
μειωμένα Αγροτικά Εισοδήματα 
λόγω  της διεθνούς πτώσης των 
ημώ ν στη γεωργία.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σε Υ
ποδομές και προετοιμασία νέω ν 
δυναμικών και καινοτομικών ε 
πιχειρήσεων που θα είναι έτοιμες 
να μπούν ανταγωνιστικά μπροστά 
όταν η ύφεση αρχίσει να φεύγει 
προς το τέλος του 2010.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΜΩΣ αυτά 
χρειάζεται πολιτική αξιοπιστία, 
ετοιμότητα αντίδρασης στην κρίση 
και αποτελεσματικότητα στη δη
μοσιονομική διαχείριση. Και αυτά 
δεν θα μας τα δώσει κανένα Σύμ
φωνο Σταθερότητας. Αν μπορού
με, πρέπει να τα επιλέξουμε και 
να τα επιβάλουμε uôvoi μας.

Χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις σε 
Υποδομές και προετοιμασία νέων 
δυναμικών και καινοτομικών επιχειρήσεων 
που θα είναι ανταγωνιστικές

Να μειωθούν οι φορολογικοί 
συντελεστές για τους φτωχούς
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Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι το 
κατεξοχήν εργαλείο για την αντιμετώπιση 
της κρίσης, αφού έχει άμεσα αποτελέσμα
τα στα εισοδήματα των νοικοκυριών και 
την κατανάλωση, καθώς και στις επενδύ
σεις των επιχειρήσεων.

ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ 01 ΗΠΑ απεφύγανε μια 
πολύ βαθειά ύφεση στο πρώτο εξάμηνο 
του 2008, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό 
πακέτο της κυβέρνησης Μπους, ενώ η Κί
να ακολουθεί ένα τεράστιο δημοσιονομικό 
πακέτο, της τάξης του 7,5% του ΑΕΠ ετη- 
σίως για δύο χρόνια. Είναι, λοιπόν, ευπρόσ- 
δεκτη η ανάληψη συντονισμένης δράσης 
εκ μέρους της Ε.Ε. με πακέτο δημοσιονο
μικής στήριξης διετούς διάρκειας, σωρευ- 
τικού ύψους 200 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ, 
όσο μικρό -κατά τη γνώμη μου- και αν εί
ναι το πακέτο αυτό.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τους κανόνες που ανα
κοινώθηκαν, το όριο του 3% για το έλλειμ-

μα Γενικής Κυβέρνησης δεν μπορεί να 
ξεπεραστεί παρά ελάχιστα και πρέπει εντός 
2 ετών το έλλειμμα να επανέλθει κάτω του 
3%. Έτσι, το διαθέσιμο ποσό για την ελλη
νική οικονομία προβλέπεται να είναι ακό
μα μικρότερο, αφού η Ελλάδα είχε ήδη το
2007 δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 
το 3%, ενώ το εκτιμώμενο έλλειμμα του
2008 θα μπορούσε μελλοντικά να αναθε
ωρηθεί προς τα πάνω.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ιδιαίτερη προσο
χή  στην κατανομή του πακέτου ώστε να 
έχει τα μέγιστα αποτελέσματα. Τα λιγοστά 
χρήματα πρέπει να ενισχύσουν την παρα
γωγική ικανότητα της οικονομίας και συγ
χρόνω ς να βοηθήσουν τις πιο αδύναμες 
ομάδες του πληθυσμού, χωρίς να μειώνουν 
τα έσοδα του κράτους. Μέτρα όπως η μεί
ωση του ΦΠΑ δεν είναι στοχευμένα στις 
αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες, μειώνουν 
τα έσοδα του κράτους, είναι πιθανό να μην 
ρίξουν τις τιμές, ενώ μπορεί και να ενι- 
σχύσουν τις εισαγωγές αντί την παραγωγή

ελληνικών προϊόντων.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ πρέπει να διατεθούν γρή- 
Γορα ώστε να έχουν αποτέλεσμα και μέσω 
απλών διαδικασιών, αποφεύγοντας χρο- 
νοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Τέτοια μέτρα είναι η αύξηση και επέκτα
ση του ΕΚΑΣ, η μείωση των φορολογι
κών συντελεστών για τα χαμηλά εισοδή
ματα ή τα επιδόματα απασχόλησης. Οι 
ομάδες αυτές αναμένεται να κάνουν άμε
ση χρήση των χρημάτων. Δεν θα τα απο
ταμιεύσουν, αλλά θα τα καταναλώσουν, 
πιθανόν αγοράζοντας ήδη ανάγκης που 

παράγονται στην Ελλάδα, ενι- 
σχύοντας το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα. Α ντίστοιχα, οι 
MME, που είναι η ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας, μπορούν να ε- 
νισχυθούν με εγγυήσεις των 
δανείων τους από τις τράπεζες. 

Έτσι θα γίνει πιο αποτελεσματικό και το 
προηγούμενο χρηματοοικονομικό πακέτο 
προς τις τράπεζες.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, επίσης, να ενισχυ- 
θεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
αφού αυξάνει την παραγωγική ικανότητα 
της χώρας, έχοντας πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στην ανάπτυξη. Έτσι, διευκο
λύνεται και η απορρόφηση επιπλέον κοι
νοτικών πόρων των Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, 
κινητοποιείται ο επενδυτικός ιδιωτικός 
τομέας και στέλνεται ένα ισχυρό μήνυμα 
στους οικονομικούς φορείς ότι γίνεται συ
στηματική προσπάθεια αντιμετώπισης της 
κρίσης. Άλλωστε, η σημερινή κρίση είναι

Ϊκαι κρίση εμπιστοσύνης. Αν η κοινωνία 
πεισθεί ότι οι Αρχές του τόπου εργάζονται 
μεθοδικά και παρέχουν πρακτικές λύσεις, 
θα τολμήσουν το κάτι παραπάνω, θα εργα
στούν πιο σκληρά, οι επιχειρήσεις δεν θα

(προχωρήσουν σε απολύσεις, κ.ο.κ. Τον 
τόνο αισιοδοξίας πρέπει να τον δώσουν οι 
Αρχές του τόπου με το παράδειγμά τους.

Μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι 
στοχευμένα στις αντίστοιχες κοινωνικές 
ομάδες, μειώνουν τα έσοδα του κράτους, είναι 
πιθανό να μην ρίξουν τις τιμές

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
29-30.11.08 ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ Το θέμα 21

ρικοπές δαπανών που «εύκολα μπορούν να φτάσουν το 
2% του ΑΕΠ», και από την εξοικονόμηση αυτή οι πόροι να 
δοθούν στην πραγματική οικονομία από ισόποση μείωση 
της φορολογίας.
0 κ. Ν. Χριστοδουλάκης αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική 
κατάρρευση οδήγησε στο να δανειζόμαστε με spread πά-

νω από την Γερμανία το οποίο είναι τώρα υψηλότερο από 
ό,τι τον Νοέμβριο 1999, όταν δεν είχαμε ακόμη μπει στην 
ΟΝΕ και προτείνει την επανεξέταση του φορολογικού «πα
κέτου», την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων και την 
στήριξη του τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και αύξηση των δημοσίων επενδύσεων.

Τέλος, ο κ. Γκ. Χαρδούβελης τονίζει ότι πρέπει να μειωθούν 
οι φορολογικοί συντελεστές και ότι οι πόροι πρέπει να ε- 
νισχύσουν την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και 
συγχρόνως να βοηθήσουν τις πιο αδύναμες ομάδες του 
πληθυσμού, χωρίς να μειώνουν τα έσοδα του κράτους. 
Είναι σημαντικό, επίσης, να ενισχυθεί το ΠΔΕ.

4 «γκουρου» της οικονομίας
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Φοροαπαλλαγές 700 εκατ. 
στα χαμηλά εισοδήματα

Τ0 ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της οικονομίας 
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή εντάσσεται στη στρατηγική 
ανάκαμψης η οποία προωθείται σε 
διεθνές επίπεδο. Η υλοποίησή του 
προϋποθέτει χαλάρωση του Συμφώ
νου Σταθερότητας. Η δημοσιονομική 
κατάσταση εμποδίζει τη συμμετοχή 
της χώρας μας.
Αν όμως δεν στηριχθεί η οικονομία, 
οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης θα 
είνα ι επώ δυνες. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση 
της ΕΕ.
Η ΕΕ δεν θα συναινέσει αν δεν πει- 
σθεί ότι η Ελλάδα προωθεί πολιτικές 
που εξασφαλίζουν επάνοδο σε υψη
λούς ρυθμούς ανάπτυξης και αποκα
τάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας. 
Πρέπει να συνταχθεί ολοκληρωμένο 
σχέδιο εξόδου από την κρίση, κατά 
το πρότυπο του Προγράμματος Σύ
γκλισης το οποίο οδήγησε στην έντα

ξη στην ΟΝΕ.

01 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ είναι οι εξής:

I. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης

α) Αύξηση κοινωνικών δαπανών 
κατά 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των 
χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξι- 
ούχων και των ανέργων, που πλήτ
τονται κυρίως από την κρίση.

β) Αύξηση Δημοσίων Επενδύσεων 
κατά 1,5 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση του 
ελλείμματος θα είναι 800 εκατ. δεδο
μένου ότι θα αυξηθούν κατά 700 εκατ. 
οι εισροές από την ΕΕ.

γ) Μείωση φόρων κατά 700 εκατ. 
στοχευμένη στα χαμηλά εισοδήματα 
και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με παράλληλη επαναφορά του αφο
ρολόγητου ορίου για τους αυτοαπα
σχολούμενους.

II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ανταγωνιστικό

τητας
α) Κ αταπολέμηση της α κ ρ ί

βειας
Πρέπει να καταργηθούν τα κλει

στά επαγγέλματα, ιδιαίτερα στις με
ταφορές, και να εξαλειφθούν οι με
σάζοντες που επιβάλλουν «καπέλα» 
χω ρ ίς  ουσιαστική συμμετοχή στο 
σύστημα διανομής.

β) Καταπολέμηση της γραφειο
κρατίας και της διαφθοράς

Η διοικητική μεταρρύθμιση πρέ
πει να συμβαδίσει με εδραίωση συν
θηκών αξιοκρατίας και ενίσχυση της 

θέσης τω ν ελεγκτικώ ν 
υπηρεσιών και των Ανε
ξάρτητων Αρχών. Άμεσα, 
όμως, αποτελέσματα μπο
ρούν να προκύψουν μόνο 
από τη συγκρότηση Κέ
ντρων Εξυπηρέτησης Ε

πενδυτών με αποφασιστικές αρμοδι
ότητες χορήγησης αδειών, οι οποίες 
σήμερα ασκούνται από διάφορα υ
πουργεία και φορείς.

γ) Αναβάθμιση της εκπ α ίδευ 
σης

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ διοι
κητική αυτονομία των πανεπιστημί
ων στα προγράμματα σπουδών, τις 
προσλήψεις και τον τρόπο επιλογής 
των φοιτητών. Πρέπει να καθιερω
θούν συστήματα αξιολόγησης και να 
συνδεθούν με τη χρηματοδότηση 
δημιουργώντας κίνητρα αναβάθμι
σης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ από απειλή απο
τελεί και ευκαιρία για τομές και α
νατροπές. Προϋπόθεση, όμως, για τη 
στήριξη από την ΕΕ είναι η ύπαρξη 
ικανής και αξιόπιστης κυβέρνησης. 
Είναι μεγάλη η πρόκληση για  την 
προοδευτική παράταξη.

Πρέπει να καταργηθούν τα κλειστά 
επαγγέλματα, ιδιαίτερα στις μεταφορές, 
και να εξαλειφθούν οι μεσάζοντες που 
επιβάλλουν «καπέλα»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

Εξοικονόμηση 5 δισ. ευρώ 
σε μόλις 15 ημέρες

Τ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ των τραπε
ζών είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας 
όχι της οικονομίας και των τραπεζών, 
αλλά είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας 
του προυπολογισ μού και της κάλυψης 
των ελλειμμάτων.
Είδα και μία πρωτοφανή δήλωση του 
διοικητή της Εθνικής Τράπεζας κ. Α- 
ράπογλου, ο οποίος ούτε πολύ ούτε 
λίγο τόνισε ότι τα κεφάλαια που δίνει 
η κυβέρνηση θα τα πάρουμε για να μην 
την στενοχωρήσουμε.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ από τις 
Βρυξέλλες τα ελλείμματα και έχουμε 
μία νέα εξέλιξη στη δημιουργική λο
γιστική που βάζει μέσα και τις τράπε
ζες.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ το πιο εύκολο 
που μπορεί να κάνει κάποιος είναι το 
κράτος να  κόψει δαπάνες οι οποίες 
δεν έχουν αρχή και τέλος.

Να σας θυμίσω ότι ο πρωθυπουργός 
είχε δεσμευθεί πριν αναλάβειτην πρω
θυπουργία ότι θα περικόψει περί τα 10 
δισεκατομμύρια ευρώ από σπατάλες 
τις οποίες κάνει το δημόσιο. Κάτι τέτοιο 
δεν έγινε κα ι από ό,τι φαίνεται δεν 
υπάρχει και καμία πρόθεση να συμ
βεί.

ΝΑ ΣΑΣ ΦΕΡΩ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑ
ΔΕΙΓΜΑ. Στην Ελλάδα εργάζονται σε 
δημόσιο τομέα και στα φροντιστήρια 
περί του 300.000 εκπαιδευτικούς και 
αντιστοιχεί στον καθένα τέσσερα παι
διά, ενώ την ίδια ώρα στην Φινλανδία 
που είναι υπόδειγμα στην εκπαίδευση 
παγκοσμίως αντιστοιχεί ένας εκπαι
δευτικός για κάθε 18 μαθητές.

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ αυτό, έχει η 
κυβέρνηση στο πρόγραμμά της την 
πρόσληψη άλλων 6.000 εκπαιδευτι
κών. Αυτά κατά τη γνώμε "ου, είναι 
χρήματα πεταμένα από το ,ράθυρο.

ΠΡΙΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ για επέκταση 
τω ν ελλειμμάτων πρέπει να δούμε 
κονδύλι-κονδύλι, τι μπορούμε να πε
ρικόψουμε. Και κατά την γνώμη τα 
ποσά που μπορούμε να περιορίσουμε 
εύκολα μπορούν να φτάσουν το 2% του 
ΑΕΠ. Πριν αρχίσουμε λοιπόν να δα
νειζόμαστε και να δανειζόμαστε ουσι
αστικά από το μέλλον, πρέπει να κά
νουμε μία καλύτερη διαχείριση -  μεί
ωση των δαπανών, της σπατάλης, της 
κλοπής και θα έλεγα και του διάχυτου 
κόστους. Θέλετε ένα παράδειγμα για 
το τελευταίο;

Για να γίνει μεταφορά ενός 
ακινήτου στην Κηφισιά ένας 
συμβολαιογράφος παίρνει 
το λιγότερο 15.000 ευρώ για 
δουλειά ενός 2ωρου.

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ τα κλειστά 
επαγγέλματα που δημιουργούν τερά
στια αύξηση του κόστους, ειδικά στις 
μεταφορές και ως εκ τούτου στα προ
ϊόντα που μεταφέρονται.

ΚΑΘΕ «ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΑ» που κάνου
με ω ς κράτος έ χ ε ι επίπτω ση στο 
spread. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση 
ήταν 15 μονάδες βάσης, σήμερα είναι 
160 μονάδες βάσης. Ο κίνδυνος είναι 
αν δεν δείξουμε σύνεση, περιορισμό 
των ελλειμμάτων, περιορισμό του ισο
ζυγίου, το spread μπορεί να αυξηθεί 
περαιτέρω, και αν αυτό συμβεί τότε η 
όποια στήριξη της πραγματικής οικο
νομίας θα εξανεμιστεί αφού τα χρήμα
τα που θα δοθούν θα φύγουν από την 
αύξηση του κόστους δανεισμού.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ μέσα σε 15 
ημέρες θα μπορούσε να βρει τα 5 δισ. 
ευρώ και αυτά να «φύγουν» από την 
φορολογία και να ενισχυθεί η κατα
νάλωση.

Πριν αρχίσουμε λοιπόν να δανειζόμαστε 
και να δανειζόμαστε ουσιαστικά από το 
μέλλον, πρέπει να κάνουμε μία καλύτερη 
διαχείριση -  μείωση των δαπανών



22 Το Θέμα

ΜΑΧΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ... ΠΟΣΟ ΟΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με... μυγοσκοτώστρες η Ε.Ε. 
κατά του ελέφαντα της κρίσης

>· Την πολιτική ηγεμονία 
στη Γηραιά Ηπειρο διεκδι- 
κεί η Γερμανία μέσω της 
συμβολής της στον κοινο
τικό προϋπολογισμό

ΤΟΥ Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ  \\ Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Α Α Ρ Α Τ Ο Σ

«Προσπαθούν να αναχαιτίσουν μια 
αγέλη ελεφάντων, που επιτίθενται 
μανιασμένοι, με... μυγοσκοτώστρες!». 
Το σχόλιο ανήκει σε δημοσιογράφο 
από μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα και α- 
ποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί σε 
μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων, μετά την 
παρουσίαση των προτάσεων της Κο
μισιόν για τη «σωτηρία» των οικονο
μιών της ΕΕ. Όλων εκείνων, δηλαδή, 
που πιστεύουν ότι τα 200 δισ. ευρώ 
είναι ένα «πυροτέχνημα» χωρίς κα
νένα ουσιαστικό αντίκρισμα και δεν 
αρκούν για να αντιμετωπίσουν «τη 
χειρότερη κρίση των τελευταίων 70 
ετών», όπως έγραψαν σε κοινό τους 
άρθρο η Αγκέλα Μέρκελ και ο Νικο- 
λά Σαρκοζί. Η συγκεκριμένη άποψη 
εμπεριέχει μεγάλη δόση αλήθειας. 
Εάν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, ε
ξάλλου, η Κομισιόν δεν έκανε τίποτε 
άλλο από το να προσπαθήσει να «συρ- 
ράψει» τα εθνικά προγράμματα ανά
καμψης και, στην καλύτερη περίπτω
ση, να τα κατευθύνει προς συγκεκρι
μένες δράσεις. Ακόμη χειρότερα, όπως 
τονίζουν οι υποστηρικτές της, τα χρή
ματα που προβλέπονται δεν έχουν καν 
διασφαλιστεί, αφού θα πρέπει να ε- 
γκριθούν από τους ηγέτες των «27», 
στη σύνοδο κορυφής που θα πραγμα
τοποιηθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 
στις Βρυξέλλες.

, ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και 

μια άλλη μερίδα Ευρωπαίων, που υ
ποστηρίζουν ότι σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ, απαιτείται από τις ηγεσίες 
των χωρών-μελών να επιδείξουν αυ
τοσυγκράτηση, προκειμένου να μην 
τινάξουν στον αέρα τα όσα έχουν επι
τευχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
στον τομέα της δημοσιονομικής στα
θερότητας. Αναμφίβολα δε, οι πιο ι
σχυρές φωνές υπέρ αυτής της εκδοχής 
προέρχονται από την Γερμανία, την 
ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, 
η οποία ταυτόχρονα είναι και ο βασι
κός αιμοδότης των κοινοτικών κον- 
δυλίων. «Θα ακολουθήσουμε μια πο
λιτική του μέτρου, του κέντρου και της 
έμπρακτης λογικής», είπε χαρακτη
ριστικά η καγκελάριος της χώρας, 
κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βου
λή για τον γερμανικό προϋπολογισμό 
του 2009, αψηφώντας τις επικρίσεις 
τόσο των Ευρωπαίων εταίρων όσο και 
της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό. 
Παράλληλα, τάχθηκε κατηγορηματικά 
κατά της μείωσης του ΦΠΑ και του 
«διαγωνισμού δισεκατομμυρίων» σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το επιχεί
ρημα ότι αυτός δεν είναι ο πλέον εν- 
δεδειγμένος τρόπος για να αντιμετω
πιστεί η ύφεση.

«ΠΑΚΕΤΟ» ΚΟΜ ΙΣΙΟΝ

Μύθοι και 
αλήθειες

>-Τα 200 δια ευρώ 
είναι «πραγματικά» 
χρήματα που προορί
ζονται για την «πραγ
ματική» οικονομία σε 
αντίθεση με τα 1,8 
τρισ. ευρώ που περι
λαμβάνει το «πακέτο 
σωτηρίας» των τραπε
ζών, μεγάλο μέρος του 
οποίου αποτελείται 
από εγγυήσεις.
>-Τα 170 δισ. από 
αυτά θα προέλθουν 
από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και 
αντιστοιχούν συνολι
κά στο 1,5% του κοινά 
τικού ΑΕΠ -ποικίλ
λουν, όμως, από χώρα 
σε χώρα.
>-Η Κομισιόν, όπως 
και οι περισσότερες 
ισχυρές χώρες-μέλη, 
τάσσονται υπέρ της 
χαλάρωσης του Συμ
φώνου Σταθερότητας, 
κάτι που μεταφράζε
ται στην παραβίασή 
,του «κατά μερικές και 
όχι πολλές δεκαδικές 
μονάδες», σύμφωνα 
με τα λόγιά του Χοα- 
κίνΑλμούνια.
>- Η Βρετανία του 
Μπράουν, η οποία 
πλειοδοτεί σε παρο
χές, δεν είναι μέλος 
της ζώνης του ειιρώ, 
κάτι που σημαίνει ότι 
δεν δεσμεύεται απότο 
όριο του 3%. Βρίσκε
ται κοντά στο μοντέλο 
των ΗΠΑ, όπου το 
έλλειμμα αναμένεται 
να εκτοξευτεί στο... 
10%!
>-«Κλειδί» για τη 
συμφωνία είναι η επι
τάχυνση της αποδέ
σμευσης των ήδη 
υπαρχόντων περιφε
ρειακών κονδυλίων, 
από τα οποία 3,8 δια 
ευρώ θα κατευθυν- 
θούν προς τ ις  
«παλιές» χώρες-μέλη 
(όπως η Ελλάδα), οι 
οποίες τυπικά δεν 
δικαιούνται πλέον 
παρόμοια βοήθεια.

» - « Η  Γερμανία περιμένει από άλλες χώρες, που δεν βρίσκονται σε τόσο καλή θέση, να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δου
λειάς και η ίδια να αποκομίσει τα οφέλη, όταν ανακάμψουν οι εξαγωγές. Όμως, εάν η Γερμανία δεν προωθήσει σήμερα τα 
ιδεώδη της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τότε ποιος θα το κάνει,», έγραψαν την Πέμπτη στο κεντρικό τους άρθρο οι Π

Το ευρωπαϊκό «πακέτο»
πακέτο αξίας 1,5% της αύξησης του εγχώριου προϊόντος της Ε.Ε.

Σύνολο 200 δισ. ευρώ

Προϋπολογισμός Ε.Ε. 
και Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 
(ΕΤΕΠ)

Κατανομή των συνεισφορών ( σε δισ. ευρώ)

Εθνικοί
προϋπο
λογισμοί

15 Αύξηση των ετήσιων παρεμβάσεων στην Ε.Ε. το 2009

6 ,3  Επιτάχυνση πληρωμών από τα διαρθρωτικά 
και κοινωνικά ταμεία

5 Πρωτοβουλία για «πράσινα» αυτοκίνητα

5  Βελτίωση ενεργειακών και επικοινωνιακών υποδομών 
_  (2009-2010)

1,8 Στήριξη ευρωπαϊκού κοινοτικού ταμείου

1,2 Χρηματοδότηση σύγχρονων εργοστασίων 

1 Κατασκευή ενεργειακών κτιρίων

Πηγή: European Commission WaG l i #  R E U T E R S

Από την πλευρά του, ο (σοσιαλδη
μοκράτης) υπουργός Οικονομίας εμ
φανίστηκε ακόμη πιο επιθετικός: 
«Επειδή οι δικές μας προσπάθειες 
αποδείχτηκαν σχετικά επιτυχείς, δεν 
σημαίνει όπ πρέπει τώρα να πληρώ
σουμε για όλους τους υπόλοιπους», 
είπε ο Πέερ Στάινμπρουκ, απορρίπτο- 
ντας έτσι την πρόταση της Γαλλίας και 
άλλων χωρών προς το Βερολίνο να 
φανεί πιο γενναιόδωρο. Μάλιστα, για 
να λέμε την αλήθεια, στη δήλωση αυ
τή του Στάινμπρουκ περικλείεται η 
ουσία της βασικής αντίθεσης που υ
πάρχει σήμερα στους κόλπους της ΕΕ 
και καθιστά αμφίβολη την προώθηση 
του «πακέτου» τη Κομισιόν και, κατά 
συνέπεια, την επιτυχία της συνοδοί

κορυφής. Ιδού, λοιπόν, τι συμβαίνει 
στην πραγματικότητα, με απλά λόγια: 
Πολλές χώρες της Ευρώπης (ανάμεσά 
τους και η Ελλάδα) έχουν μεγάλη α
νάγκη τη συνδρομή της ΕΕ προκειμέ
νου να βγουν όρθιες από την κρίση. 
Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι οι «έχο- 
ντες» καλούνται να πληρώσουν για 
να σωθούν οι «μη έχοντες». Εκείνοι, 
όμως, δεν είναι διατεθειμένοι να το 
πράξουν άνευ όρων και για την... κα
λή τους καρδιά. «Σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε σε καλύτε
ρη θέση», δήλωσε η Μέρκελ στην 
Μποήντεσταγκ - υπονοώντας, εμμέ
σως πλην σαφώς, ότι η Γερμανία φι
λοδοξεί να βγει από αυτή τη στενωπό 
έχοντας ενισχύσει τη θέση της και την

ανταγωνιστικότητάτης, πρωτίστως σε 
ευρωπαϊκό και τελικά σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το διακύβευμα είναι πολύ σημα
ντικό και, για τον λόγο αυτό, δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που τα διλήμμα
τα διατυπώνονται ωμά, από όλες τις 
πλευρές. «Η Γερμανία περιμένει από 
άλλες χώρες, που δεν βρίσκονται σε 
τόσο καλή θέση, να κάνουν το μεγα
λύτερο μέρος της δουλειάς και η ίδια 
να αποκομίσει τα οφέλη, όταν ανα
κάμψουν οι εξαγωγές. Όμως, εάν η 
Γερμανία δεν προωθήσει σήμερα τα 
ιδεώδη της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
τότε ποιος θα το κάνει;», έγραψαν την 
Πέμπτη στο κεντρικό τους άρθρο οι 

/Financial Times, ξεχνώντας αίφνης 
πην αντίθεση του Λονδίνου στην πο
λιτική ενοποίηση της ΕΕ και προειδο

ποιώντας το Βερολίνο όπ, μελλοντικά, 
κινδυνεύει να βρει απέναντι του ένα 

ι μέτωπο ευρωπαϊκών χωρών.

ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
Από την πλευρά της, η γερμανική 

ελίτ δεν δείχνει να καταλαβαίνει από 
απειλές. Έτσι, η εφημερίδα που κατά 
κόρο εκφράζει τις απόψεις του πιο 
σκληρού πυρήνα της, η Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, όχι απλώς δεν 
φαίνεται να κάνει πίσω, αλλά (επίσης 
την Πέμπτη) επιτέθηκε στην Μέρκελ, 
κατηγορώντας την για... υποχωρηπ- 
κότητα! «Είναι ακατανόητο και αδι
καιολόγητο το γεγονός όπ, από κοινού 
με τον Γάλλο πρόεδρο Σαρκοζί, απα
ξίωσε το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπιυξης (...) Με τη γαλλο-γερμανική 
επίθεση εναντίον του πέφτει ένα ση
μαντικό κάστρο της σταθερότητας. Κι 
αυτό, στην ανασφαλή εποχή που ζού- 
με, είναι ένα κακό νέο», έγραψε στο 
δικό της κεντρικό άρθρο.

Όπως είναι προφανές, αυτή η α
ντιπαράθεση έχει βάθος και δεν θα 
τελειώσει εύκολα. Ακόμη κι αν στην 
επερχόμενη σύνοδο βρεθεί -όπως εί
ναι πιθανό- συμβιβασμός.



Σε ιρισ. δολ. αθροίζονται, πλέον, οι παρεμβάσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τρα
πεζών για να αντιμετωπιστεί η μεγαλύτερη οικονομική κρίση μεταπολεμικά. Σύμφω
να με υπολογισμούς ειδησεογραφικών πρακτορείων (Reuter's, Bloomberg) οι πα
ρεμβάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει το αμερικανικό δημόσιο (Fed, κυβέρνηση, υ

πηρεσία εγγύησης καταθέσεων κ.λπ.) υπερβαίνουν σε συνολική αξία τα 8 τρισ. δολ. 
-πάνω από το μισό ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη. Στην Ευρώπη, οι 
εθνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη διαθέσει 2 τρισ. δολ. για να στηρίξουν το τραπεζικό 
σύστημα και περί τα 280 δ ια δολ. για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Φόροι και 
δάνεια για να 
πληρωθούν 
10,3 τρίο. δολ.

T0V ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει πλέον έχει 
να κάνει με τον τρόπο χρηματοδότησης των 
διαφόρων πακέτων διάσωσης. Ιστορικά οι κυ
βερνήσεις έχουν τρεις τρόπους χρηματοδότησης 
των δημοσίων δαπανών: την έκδοση χρήματος, 
την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τον 
δανεισμό. Η εκτύπωση πληθωριστικού χρήμα
τος φαντάζει ως η λιγότερη πιθανή εξέλιξη. Οι 
κεντρικές τράπεζες έχουν ικανό βαθμό ανεξαρ
τησίας για να το αρνηθούν (αν και όλα είναι 
σχετικά σε περιόδους κρίσης) αλλά, έτσι κι αλ
λιώς, καμία κυβέρνηση δεν δείχνει να το προ
τείνει. Οι κυβερνήσεις, κατά συνέπεια, Πρέπει 
να επιλέξουν ανάμεσα στον δανεισμό και την 
αύξηση των φόρων. Στην παρούσα φάση η στή
ριξη των οικονομιών αποκλείει την τελευταία 
επιλογή. Τα πακέτα διάσωσης, κατά συνέπεια, 
στην παρούσα φάση είναι αναγκαίο να χρημα
τοδοτηθούν μέσω νέου δανεισμού.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Αυτή, όμως, δεν είναι παρά βραχυπρόθεσμη 

λύση. Την Τετάρτη ο κ. Μπαρόζο έδωσε το 
«πράσινο φως» για παραβίαση του Συμφώνου 
Σταθερότητας αλλά προειδοποίησε τις ευρω
παϊκές κυβερνήσεις ότταμέσως μόλις οι οικο
νομίες αρχίσουν να αναπτύσσονται και πάλι, 
θα πρέπει να ξεκινήσει προσπάθεια δημοσιο
νομικής εξυγίανσης. Στη Βρετανία, αποκαλύ
φθηκε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση ήδη σχεδιά
ζει όχι απλά την επιστροφή του συντελεστή 
ΦΠΑ στα προηγούμενα επίπεδά του (17,5% 
από 15% που μειώθηκε τώρα) αλλά και την 
περαιτέρω αύξησή τους στο 18,5%.

Αν το ποσό που χρειάζεται σήμερα να δα-

[Πειστούν οι κυβερνήσεις ήταν σχετικά μικρό, 
η μελλοντική ανάπτυξη θα μπορούσε να αυξή
σει τόσο τα φορολογικά έσοδα ώστε η αποπλη
ρωμή των χρεών να είναι εφικτή. Καθώς, όμως, 
ια ποσά είναι αστρονομικά, κάτι τέτοιο δύσκο
λα μπορεί να συμβεί στο ορατό μέλλον. Κατά 
συνέπεια, ο μόνος τρόπος για να αποπληρώ-

)σουν τα χρέη τους οι κυβερνήσεις είναι να 
αυξήσουν τους φόρους μόλις οι οικονομίες ε
πιστρέφουν σε τροχιά ανάπτυξης. Και τότε θα 
κληθούν να αποφασίσουν ποιος θα πληρώσει 
ιο... μάρμαρο.

Η αιτία όσων συμβαίνουν σήμερα βρίσκεται 
σε μια κεντρική αντίφαση του οικονομικού

συστήματος: Η συνεχής αύξηση των επενδύ
σεων προϋποθέτει διαρκή αύξηση των πωλή- 
σεων αγαθών και υπηρεσιών και άρα ικανο
ποιητική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης 
των καταναλωτών. Το πραγματικό εισόδημα 
των εργαζομένων, όμως, δεν αυξάνεται με τους 
ρυθμούς που απαιτούνται. Αυτό το πρόβλημα 
είναι που οδηγεί σε κρίσεις υπερπαραγωγής 
(ή καλύτερα κρίσεις υποκατανάλωσης) όπως 
η σημερινή ή εκείνη του ’29.

Μ εταπολεμικά οι δυτικές κυβερνήσεις 
υιοθέτησαν την λύση της αναδιανομής εισο
δήματος μέσω του κοινωνικού κράτους. Η 
επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, από τα 
τέλη της δεκαετίας του ’70, επέβαλλε νέο τρό
πο διαχείρισης του προβλήματος: Οι κατανα
λωτές αντί να λαμβάνουν τα επιπλέον κεφά
λαια από τους «έχοντες» άρχισαν να τα δα
νείζονται, προεξοφλώντας το μελλοντικό τους 
εισόδημα. Καθώς, όμως, τα εισοδήματα των 
εργαζομένων δεν αυξάνονταν σημαντικά, τα 
χρέη ήταν αδύνατο να αποπληρωθούν. Κάπως 
έτσι προέκυψαν οι «φούσκες» των τελευταίων 
ετών, το σκάσιμο των οποίων οδήγησε στην 
σημερινή κρίση.

Τα πακέτα τόνωσης των οικονομιών επι-

Τα πακέτα τόνωσης των οικονομιών επιδιώκουν τη μεταβίβαση εισοδήματος 
στους «μη έχοντες». Εκείνο που εκκρεμεί είναι η χρηματοδότηση της ενίσχυ
σης αυτής. Θα γίνει με αφαίρεση πόρων από τους «έχοντες»;

διώκουν την ενίσχυση της καταναλωτικής 
δύναμης, δηλαδή τη μεταβίβαση εισοδήματος 
στους «μη έχοντες». Εκείνο που εκκρεμεί 
είναι η χρηματοδότηση της ενίσχυσης αυτής. 
Θα γίνει με αφαίρεση πόρων από τους «έχο
ντες»; Οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα, θα 
μπορούσαν να επιβάλουν και πάλι υψηλούς 
φορολογικούς συντελεστές στα μεγαλύτερα 
εισοδήματα (μεταπολεμικά ο ανώτερος φο
ρολογικός συντελεστής στις ΗΠΑ ξεπερνού- 
σε το 90%), να φορολογήσουν βαρύτερα τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές και να υιοθε
τήσουν φόρους στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων 
(π.χ. φόρος Τόμπιν).

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να  αυξηθεί 

το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης 
(κυρίως οι έμμεσοι φόροι) ή να αναβάλλεται 
διαρκώς η αποπληρωμή του χρέους. Λύση 
που θα επιβαρύνει τη μελλοντική ανάπτυξη 
(καθώς τα χαμηλότερα εισοδήματα θα επι
βαρυνθούν από τους φόρους και άρα δεν θα 
μπορούν να αυξάνουν την κατανάλωση) και 
θα «παγιδεύσει» μεγαλύτερο μερίδιο των 
δημοσίων κονδυλίων στην εξυπηρέτηση του 
χρέους. Στο σημερινό πολιτικό σκηνικό η 
δεύτερη αυτή λύση ακούγεται περισσότερο 
πιθανή, καθώς οι κυβερνήσεις εμφανίζονται 
απρόθυμες ακόμα και να υπονοήσουν μεγα
λύτερη φορολογική επιβάρυνση του κεφα
λαίου. Το τι θα συμβεί, όμως, τελικά εξαρτά- 
ται από τους μελλοντικούς πολιτικούς συ
σχετισμούς. Εκείνους που η ίδια η κρίση θα 
γεννήσει τα επόμενα χρόνια. Κάπως έτσι δεν 
προέκυψε και το new deal;

Στο ’29 
τα αίτια 
της κρίσης

Η ΑΙΤΙΑ ΟΣΩΝ 
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ 
ΣΗΜΕΡΑ βρίσκεται 
σε μια κεντρική αντί
φαση του οικονομι
κού συστήματος: Η 
συνεχής αύξηση των 
επενδύσεων προϋπο
θέτει διαρκή αύξηση 
των πωλήσεων αγα
θών και υπηρεσιών 
και άρα ικανοποιητι
κή ενίσχυση της 
αγοραστικής δύνα
μης των καταναλω
τών. Το πραγματικό 
εισόδημα των εργα
ζομένων, όμως, δεν 
αυξάνεται με τους 
ρυθμούς που απαι
τούνται. Αυτό το 
πρόβλημα είναι που 
οδηγεί σε κρίσεις 
υπερπαραγωγής (ή 
καλύτερα κρίσεις 
υποκατανάλωσης) 
όπως η σημερινή ή 
εκείνη του ’29.

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ 
ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ την
λύση της αναδιανο
μής εισοδήματος 
μέσω του κοινωνικού 
κράτους. Η επικράτη
ση του νεοφιλελευ
θερισμού, από τα 
τέλη της δεκαετίας 
του '70, επέβαλλε 
νέο τρόπο διαχείρι
σης του προβλήμα
τος: Οι καταναλωτές 
αντί να λαμβάνουν 
τα επιπλέον κεφά
λαια από τους «έχο
ντες» άρχισαν να τα 
δανείζονται, προεξο
φλώντας το μελλο
ντικό τους εισόδημα. 
Καθώς, όμως, τα 
εισοδήματα των 
εργαζομένων δεν 
αυξάνονταν σημαντι
κά, τα χρέη ήταν 
αδύνατο να αποπλη
ρωθούν. Κάπως έτσι 
προέκυψαν οι «φού
σκες» των τελευταί
ων ετών, το σκάσιμο 
των οποίων οδήγησε 
στην σημερινή κρίση.

mailto:hsav@pegasus.gr


ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τ ρίτο κύμα
στήριξης
των
οικονομι'

>  Τα ποσά που διατίθενται 
για τη τόνωση της κατανα-
λωτικής ζήτησης είναι 
σαφώς χαμηλότερα εκείνων 
που δόθηκαν για την στήριξη 
των τραπεζών.

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΡΓΟΥ I. ΜΑΥΡΟΥ

Ενα 3ο κύμα κυβερνητικών δράσεων στήρι
ξης των οικονομιών σε ΗΠΑ και Ευρώπη 
εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες. Καθώς 
η κρίση από το χρηματοοικονομικό σύσιημα 
περνά με γοργούς ρυθμούς στην πραγματική 
οικονομία, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να 
περιορίσουν το εύρος και την ένταση της 
διαφαινόμενης ύφεσης. Είχαν προηγήθεί οι 
προσπάθειες στήριξης των τραπεζώ ν (Ιο 
κύμα) και σειρά γενικώ ν μέτρων τόνωσης 
της οικονομίας (2ο κύμα).

Αυτή τη φορά, τα περισσότερα από τα 
μέτρα που προτείνονται έχουν συγκεκριμέ
νη σιόχευση: Την τόνωση της καταναλωτικής 
ζήτησης.

Τα ποσά που διατίθενται είνα ι σαφώς 
χαμηλότερα εκείνων που δόθηκαν για την 
στήριξη των τραπεζών. Υπάρχει, βέβαια, μια 
σημαντική διαφορά: Τα περισσότερα από τα 
κεφάλαια που διατέθηκαν σπς τράπεζες δεν 
μπορεί να θεωρούνται «ξεγραμμένα» από το 
δημόσιο, καθώς είτε ανταλλάχθηκαν με με
τοχές είτε αποτελούν εγγυήσεις που το κρά

τος είναι ελάχιστα πιθανό 
να αναγκαστεί τελικά να 

καταβάλλει.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μείωση ΦΠΑ και 
φοραπαλλαγές

Στις αρχές της εβδομά
δας η κυβέρνηση ανα
κοίνωσε δέσμη μέτρων 
ύψους 20 δισ. στερλι
νών (24 δισ. ευρώ) για 
την τόνωση της οικονο
μίας, στο οποίο περιλαμ
βάνεται προσωρινή μεί
ωση του ΦΠΑ στο 15% 
από 17,5%. Τον περα
σμένο μήνα εξήγγειλε 
πακέτο 400  δισ. στερλι
νών (472 δισ. ευρώ) για 
την παροχή 'ρευστότητας 
και εγγυήσεων προς τις 

εγχώριες 
§  ¿ ,  ιράπεζει

ΓΑΛΛΙΑ

Στην αγορά 
20 δισ. ευρώ

Ο πρόεδρος της χώρας, 
Νικολά Σαρκοζί, δεσμεύ
τηκε για την παρουσία
ση πακέτου ενίσχυσης 
της οικονομίας εντός 10 
ημερών. Φήμες θέλουν 
το πακέτο αυτό να έχει 
προϋπολογισμό γύρω 
στα 20 δισ. ευρώ. Ηδη, 
το Παρίσι έχει υποσχε- 
θεί 360 δισ. δολ. για την 
παροχή ρευστότητας και 
εγγυήσεων προς τις εγ

χώριες τρά
πεζες.

Στο 3ο κύμα παρεμβάσεων (τόνωση κα
ταναλωτικής ζήτησης), όμως, τα κεφάλαια 
που καλούνται να διαθέσουν οι κυβερνήσεις 
κάθε άλλο παρά εικονικά είναι. Γεγονός που 
πιθανότατα ερμηνεύει το σαφώς μικρότερο 
μέγεθος τους αλλά και την απροθυμία κά
ποιων κυβερνήσεων να προχωρήσουν στη 
λήψη μέτρων.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χαρακτηρισττκό παράδειγμα αποτελεί η 

ελληνική κυβέρνηση: Σε πρώτη φάση η Αθή
να ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών, ανοί- 
γοντας τον «χορό» της εγγύησης των κατα
θέσεων (μαζί με την Ιρλανδία).

Οι πρώτες αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες 
και τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν 
συγκεχυμένες και η Αθήνα έσπευσε να ανα
διπλωθεί. Μόλις, όμως, φάνηκε ότι όλες οι 
κυβερνήσεις θα εγγυηθούν τις καταθέσεις, 
η ελληνική επέστρεψε στην αρχική της θέση. 
Και μετά;

Το μόνο που ακολούθησε ήταν το «πα
κέτο» στήριξης των τραπεζών. Για την τόνω
ση της πραγματικής οικονομίας ελάχιστα 
έχουν ειπωθεί και διάθεση ουσιαστικής στή
ριξης της κατανάλωσης δεν φαίνεται να υ
πάρχει, παρά τα απεγνωσμένα μηνύματα που 
εκπέμπουν έμποροι και βιοτέχνες. Το οικο
νομικό επιτελείο περίμενε να ακούσει τις 
ιδέες των Βρυξελλών και πιθανότατα θα πε
ριμένει αυτές να εγκριθούν από την Σύνοδο 
Κορυφής (11-12 Δεκεμβρίου).

Το Βερολίνο τηρεί επιφυλακτική 
στάση, το Παρίσι θέλησε να πρω
τοστατήσει, ενώ άλλες χώρες 
ανακοίνωσαν μέτρα χωρίς να 
περιμένουν την Κομισιόν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δημόσιες 
επενδύσεις 50 δισ.

Το Βερολίνο θα διαθέ
σει 50 δισ. ευρώ σε ε
πενδύσεις και λοιπές 
κρατικές δαπάνες για να 
τονώσει την οικονομία, 
ενώ έχει εξαγγείλει πα
κέτο 515 δισ. δολ. για 
την παροχή ρευστόιητας 
και εγγυήσεων προς τις 
εγχώριες τράπεζες. Η 
Βουλή ενέκρινε τη διεύ
ρυνση του δημόσιου δα
νεισμού για το 2009  
στα 18,5 δισ. ευρώ από 

10,5 δισ. 
ευρώ.

ΙΣΠΑΝΙΑ

«Πακέτο»
11 δισ. ευρώ

Την Πέμπτη η Μαδρίτη 
ανακοίνωσε πακέτο 11 
δισ. ευρώ για δαπάνες 
σε δημόσια έργα, ενί
σχυση της απασχόλη
σης και στήριξη της αυ
τοκινητοβιομηχανίας. 
Ίωρίτερα είχε 
εξαγγείλει διετές 
μορατόριουμ» 
ρ  τις αποπληρωμές 
Είτε γαστικών δανείων 

' και πακέτο 150 δισ. ευ
ρώ για παροχή ρευστό
τητας και εγγυήσεων 

προς τις 
τράπεζες.
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Δυνητικό κόστος παρεμβάσεων
που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης

Το Θέμα 33

Το κόστος
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ που μέχρι σήμερα έχει δε

σμεύσει το Αμερικανικό Δημόσιο για τη 
διαχείριση της κρίσης φτάνουν ήδη σε αστρονομικά επίπεδα. Παρακάτω παρουσιά
ζεται το σύνολο των μέχρι τώρα παρεμβάσεων (πηγή Reuter’s και Bloomberg) και 
συγκρίνεται με την επιβάρυνση για τον αμερικανικό προϋπολογισμό από μεγάλα 
γεγονότα του παρελθόντος σε σημερινές τιμές (στοιχεία από την Bianco Research).8.400 8.400

Η μεταβίβαση της εξουσίας 
στις ΗΠΑ από τους Ρεπουμπλι- 
κανούς στους Δημοκρατικούς 
μοιραία καθυστερεί τις όποιες 
πρωτοβουλίες επιθυμεί να 
αναλάβει η Ουάσιγκτον

Αλλες κυβερνήσεις, πάλι, έσπευσαν να 
ανακοινώσουν τα μέτρα τόνωσης της ζήτη
σης, χω ρίς να περιμένουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της 
Βρετανίας και της Ο λλανδίας είχαν όλες 
ανακοινώσει μέτρα πριν την συνέντευξη Τύ
που του κ. Μπαρόζο, την Τετάρτη. Το Βερο
λίνο τηρεί σχετικά επιφυλακτική στάση, 
ελπίζοντας ότι το πλήγμα από την κρίση δεν 
θα είναι τεράστιο για την γερμανική οικο
νομία.

Οσο για το Παρίσι, ο κ. Σαρκοζί επιχεί
ρησε από την πρώτη στιγμή να φανεί ότι 
πρωτοστατεί στην ανάληψη δράσης αλλά 
ακόμα δεν έχει προτείνει συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις ούτε εντός, ούτε εκτός των συ
νόρων.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η μετα
βίβαση της εξουσίας από τους Ρεπουμπλικα- 
νούς στους Δημοκρατικούς μοιραία καθυ
στερεί τις όποιες πρωτοβουλίες επιθυμεί να 
αναλάβει η Ουάσιγκτον. Ακόμα κι έτσι, τα 
κεφάλαια που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 
στις ΗΠΑ είναι πολλαπλάσια των αντίστοι
χω ν  ευρω παϊκώ ν αλλά και εκείνω ν που 
δαπανήθηκαν στο παρελθόν σε έκτακτες 
περιόδους.

Γ εγονός φυσιολογικό (η κρίση ξεκίνησε 
από τις ΗΠΑ) αλλά και ενδεικτικό του με
γέθους του προβλήματος για την μεγαλύτερη 
οικονομία του πλανήτη.

ΕΛΛΑΔΑ

Ρευστότητα 28 
δισ. στις τράπεζες

Η κυβέρνηση έχει ανα
κοινώσει σχέδιο ενί
σχυσης της ρευστότη
τας των ελληνικών 
τραπεζών συνολικού 

προϋπολογι
σμού 28 δισ. 
ευρώ.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Στήριξη των 
μικρομεσαίων

Δεσμευόμενη από το 
τεράστιο έλλειμμα και 
χρέος της Ουγγαρίας η 
κυβέρνηση της χώρας 
ανακοίνωσε σχέδιο ύ
ψους 5,4 δισ. ευρώ, το 
οποίο δεν προβλέπει 
νέες δαπάνες αλλά α
ναπροσαρμογή όσων 
έχουν ήδη προϋπολο
γιστεί ώστε να στηρι- 
χθούν οι μικρού και

μεσαίου με- 
Κ  Μ  νέθουςεπι- 

χειρήσεις.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στήριξη 
των ανέργων

Η κυβέρνηση έχει ανα
κοινώσει σχέδιο τόνω
σης της οικονομίας ύ
ψους 6 δισ. ευρώ, στο 
οποίο μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνεται και η 
αξιοποίηση ενός 
ταμείου για την ανερ
γία, το οποίο 
θα χρηματοδοτήσει 
τους εργαζομένους 
που αναγκάζονται από 
τους εργοδότες τους 
να μειώσουν τις ώρες 

Μ  εργασίας 
Ρ  τους.

Κόστος μεγάλων

γεγονότων του παρελθόντος
για το αμερικανικό δημόσιο

ΙΤΑΛΙΑ

Κοινωνική κάρτα 
στους ανέργους

Προωθείται «πακέτο» 
ύψους 80 δισ. ευρώ, 
το οποίο περιλαμβάνει 
κεφάλαια για δημόσια 

και το «πάγωμα» 
τών τιμών φυσικού αε- 
ρίου και ηλεκτρικού 
ρεύματος, για ένα του- 
λάχιστάγ έτος. Επίσης, 
προβλέπεται η έκδοση 
«κοινωνικής κάρτας» 
για όσους δηλώνουν 
εισόδημα κάτω από 
6.000 ευρώ.
Σχέδιο ανταλλαγής 
κρατικών ομολόγων 
συνολικού ύψους 10 
δισ. ευρώ με άλλους 

Η ω  τίτλους των 
¿ Μ #  τραπεζών.


