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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Προώθηση της οικονομικής διακυβέρνησης, ενίσχυση της ενιαίας 

αγοράς, ενιαίες ρυθμιστικές αρχές εποπτείας των αγορών, αυστηρό 
πλαίσιο για short selling, CDS και μπόνους. Εμφάνιση της Ε.Ε. με μια 
φωνή στην G20 και τα άλλα διεθνή φόρα.

ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ο Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου με στόχο την κάλυψη 

κενών θέσεων εργασίας και υιοθέτηση μιας Πλατφόρμας κατά της 
Φτώχειας από τους «27».

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Ο Εμφαση στις έξυπνες επενδύσεις. Δημιουργία 3 εκατ. «πράσινων» 

θέσεων εργασίας ως το 2020. Ενίσχυση των υποδομών μέσω της 
έκδοσης πανευρωπαϊκών ομολόγων, με τη συνεργασία της ΕΤΕπ και της 
περαιτέρω προώθησης των ΣΔΙΤ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο Ενίσχυση των καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, της έρευνας και της 

τεχνολογίας. Υιοθέτηση μιας ενιαίας πιστοποίησης για τις ευρεσιτεχνίες. 
Δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που θα πρωταγωνιστούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο Κοινή μεταναστευτική πολιτική και αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο. 

Συλλογική ευθύνη για τη φύλαξη των συνόρων. Ενίσχυση της 
συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα.

Το δίλημμα του Ζοζέ Μπαρόζο στους Ευρωπαίους

«Κολυμπάμε μαζί 
ή βυθιζόμαοτε μαζί»

»Ανάμεσα  στα σχέδια που 

παρουσίασε ο πρόεδρος της 

Κομισιόν ήταν και η έκδοση 
ευρω-ομολόγου για την τόνωση 
επενδύσεων στις υποδομές

ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ηγετική παρέμβαση, με αντι
κείμενο το μέλλον της Ε.Ε., 
πραγματοποίησε χθες ο Ζοζέ 

Μπανουέλ Μπαρόζο στο Στρασβούρ
γο, ενώπιοντης ολομέλειαςτου Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου. Την ώρα που 
στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονο- 
μικώντων «27» σχεδίαζαντα επόμενα 
βήματα για την έξοδο από την κρίση, 
τον συντονισμό των εθνικών οικονο
μιών και την εποπτεία των αγορών, ο 
πρόεδρος της Κομισιόν επιχείρησε να 
στρέψει πάνω του τα φώτα της δημο
σιότητας, εκφωνώντας μια 40λεπτη 
ομιλία που ανηστοιχεί στο καθιερω
μένο ετήσιο «State of the Union» του 
εκάστοτε προέδρου των HUA.

ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΟ Σε κάθε περί
πτωση, πάντως, παρά ττς πολιτικές 
σκοπιμότητες κατ προσωπικές φιλο
δοξίες, η ομιλία Μπαρόζο συμπεριλάμ- 
βανε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και 
φιλόδοξα σχέδια για την Ευρώπη, α
νάμεσα στα οποία κατ η έκδοση ευρω
ομολόγου με στόχο την τόνωση των 
επενδύσεων στον τομέα των υποδο
μών. Πριν και πάνω απ' όλα δε, ο ίδιος 
κάλεσε τα περίπου 500 εκατομμύρια 
πολιτώντωνχωρών-μελώννα δείξουν

»  Διαφορετική γνώμη είχε ο Ντανιέλ 
Κον-Μπεντίτ, που χαρακτήρισε την 
Κομισιόν ανύπαρκτη

και πάλι την εμπιστοσύνη τους προς 
την Ε.Ε., καθώς όλες οι έρευνες (με 
πιο πρόσφατη το ευρωβαρόμετρο) ε
ντοπίζουν σημαντικό έλλειμμα. «Μπο
ρείτε να εμπιστευθείτετην Ευρωπαϊκή 
Ενωση για να κάνει ό,τι απαιτείται 
προκειμένου να διασφαλίσειτο μέλλον 
σας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπα
ρόζο, ο οποίος ισχυρίστηκε πως οι ε
ταίροι και οι Βρυξέλλες «πέρασαν με 
επιτυχία» το τεστ που αφορούσε την 
αντιμετώπιση της κρίσης. «Η ανάκαμ
ψη κερδίζει έδαφος, αν και όχι ισομε- 
ρώς εντός της Ε.Ε. Η ανάπτυξη φέτος 
θα είναι υψηλότερη απ' ό,τι είχε αρχι
κά προβλεφθεί. Το ποσοστό της ανερ
γίας, αν και εξακολουθεί να είναι υ
περβολικά υψηλό, έχει σταματήσει να 
αυξάνεται». Με αυτά τα - προσεκτικά 
αλλά αισιόδοξα- λόγια περιέγραψε ο 
επικεφαλής της Επιτροπής την εικόνα 
που επικρατεί σήμερα στην ευρωπαϊκή 
οικονομία, αναγνωρίζοντας παράλλη
λα, εμμέσως πλην σαφώς, τη δύσκολη

κατάσταση στην οποία βρίσκονται ο
ρισμένες χώρες, κυρίως του Νότου, 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώ
πης και η Ιρλανδία. Ο Μπαρόζο έθεσε 
ως άμεση προτεραιότητα «την επιτά
χυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθ
μίσεων» στο επόμενο 12μηνο, ενώ 
τάχθηκε υπέρ της σύσφιξης της δημο
σιονομικής πολιτικής, τονίζοντας όττ 
«ήρθε πλέον η ώρα της εξόδου». Δεν 
παρέλειψε μάλιστα να θίξει και τα 
βασικά θέματα που απασχολούν τους 
υπουργούς Οικονομικών των «27»: 
Τάχθηκε υπέρ της αυστηρότερης επο
πτείας των αγορών, την απαγόρευση 
του «γυμνού» short selling, τη χαλινα
γώγηση των CDS και την υιοθέτηση 
νομοθεσίας η οποία θα θέτει εκτός 
νόμου τα μπόνους.

ΑΓΟΡΑ »  Επίσης, ο πρόεδρος της 
Κομιστόν ζήτησε τη στενότερη συνερ
γασία των χωρών-μελών σε επίπεδο 
οικονομικής πολιτικής, με τρεις χα
ρακτηριστικές φράσεις: Πρώτον, ότι 
«η πολυτιμότερη περιουσία της Ευ
ρώπης είναι η ενιαία εσωτερική αγο
ρά, την οποία δεν αξιοποιούμε επαρ- 
κώς». Δεύτερον, όη «κάθε ευρώ που 
ξοδεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας 
προσφέρει περισσότερα απ' ό,η ένα 
ευρώ που ξοδεύεται σε εθνικό». Και 
τέλος, ότι «η Ευρώπη οφείλει να 
δείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από 
27 διαφορετικές εθνικές λύσεις. Είτε 
θα κολυμπήσουμε μαζί, είτε θα βου
λιάξουμε μαζί».

Από λόγια, πάμε καλά. Ομως, 
πόσες κυβερνήσεις και πόσοι πολίτες 
ακούν -και καταλαβαίνουν;

»  ΤΟ ΘΕΜΑ 2 5
ζ)

Ιδρύονται τρία ανεξάρτητα όργανα

Συμβιβαομός οτην 
Ε.Ε. για την εποπτεία 
οτις τράπεζες ^
» Ο ι  υπουργοί Οικονομικών 
δεν κατάφεραν να 
καταλήξουν σε απόφαση για 

την επιβολή ενός νέου 
φόρου στα τραπεζικά κέρδη. 

»Εγκρ ίθηκε το νέο σύστημα 

κατάρτισης προϋπολογισμών

Την ίδρυση τριών ανεξάρτη
των εποπτικών οργάνων 
του χρηματοοικονομικού 

συστήματος ενέκριναν, χθες, οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. 
Το ΕοοΕίη έδωσε το «πράσινο 
φως» για την επίσημη υιοθέτηση 
του συμβιβαστικού σχεδίου, στο 
οποίο κατέληξαντην προηγούμενη 
εβδομάδα τα κοινοηκά όργανα με 
εκπροσώπους των εθντκών κυβερ
νήσεων. Προβλέπεται η ίδρυση 
τριών πανευρωπαϊκών εποππκών 
οργάνων: Για τις τράπεζες (με έδρα 
το Λονδίνο), τις ασφαλιστικές ε
ταιρείες (με έδρα τη Φραγκφούρτη) 
και ττς αγορές (με έδρα το Παρίσι). 
Τα νέα όργανα θα έχουν τη δυνα
τότητα να παρεμβαίνουν αν κρί
νουν όη παραβιάζεται το κοινοτικό 
δίκαιο και σε ορισμένες περιπτώ
σεις θα μπορούν να 
παρακάμπτουν τις α
ποφάσεις εθνικών ε
ποπτικών αρχών. Οι 
κυβερνήσεις θα διατη
ρήσουν, πάντως, το 
δικαίωμα του βέτο σε 
αποφάσεις η εφαρμο
γή των οποίων απαιτεί 
δαπάνη από τον εθνικό 
προϋπολογισμό.

ΦΟΡΟΙ»  Οι υπουργοί 
Οικονομικών δεν κα
τάφεραν, αντίθετα, να 
καταλήξουν σε απόφα
ση για την επιβολή ενός νέου φό
ρου στα τραπεζικά κέρδη, τα έσοδα 
του οποίου θα χρηματοδοτούν ένα 
πανευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπι
στωτικής σταθερότητας, που θα 
παρεμβαίνετ σε μελλοντικές τρα
πεζικές κρίσεις. Με την άποψη 
αυτή διαφωνεί η βρετανική πλευ
ρά, η οποία επιμένει οι εθνικές 
κυβερνήσεις να αποφασίζουν για 
τον τρόπο αξιοποίησης των εσό
δων. Οι Βρετανοί διαφωνούν, επί
σης, με την υιοθέτηση κοινού φό
ρου επί των τραπεζικών συναλλα
γών, υποστηρίζοντας όη κάη τέτοιο 
θα πρέπει να ,η'νει σε διεθνές επί
πεδο (0-20), ;ε να μην υπάρξει

»  0 Ευρωπαίος επίτροπος Ολι Ρεν

φυγή κεφαλαίων από την Ε.Ε.
Οι «27» ενέκριναν το νέο σύ

στημα κατάρτισης προϋπολογι
σμών, που προβλέπει αποστολή 
εθνικών προσχεδίων, κάθε Απρί
λιο, στα κοινοηκά όργανα και τις 
υπόλοιπες κυβερνήσεις. Η Ευρω
παϊκή Επιτροπή θα κρίνει αν τα 
μεγέθη εσόδων και δαπανών είναι 
σύμφωνα με η ς  γενικές κατευθυ
ντήριες γραμμές και τα Προγράμ
ματα Σταθερότητας, καταθέτοντας 
τη γνώμη της στους υπουργούς 

Οικονομικών, που θα 
συζητούν το κάθε προ
σχέδιο ξεχωριστά, το 
αργότερο μέχρι τον Ι
ούλιο κάθε έτους.

ΠΟΙΝΕΣ »  Η γερμανι
κή πλευρά πιέζει προ
κειμένου να υπάρξουν 
αυστηρότερες ποινές 
γ ια  τα  κ ρ ά τ η -  
παραβάτες. Ο αρμόδιος 
επίτροπος, Όλι Ρεν, υ
ποστήριξε όη «υπάρχει 
συμφωνία για την ανά
γκη αξιόπιστων κυρώ

σεων». Φαίνεται, όμως, όη δεν υ
πάρχει συμφωνία σχετικά με το 
ποιες θα είναι οι κυρώσεις αυτές. 
Η Γαλλία διαφωνεί οτ όποιες ποι
νές να ενεργοποιούνται αυτόματα, 
ζητώντας να προηγείται πολιηκή 
απόφαση. Η Ισπανία δεν επιθυμεί 
πιθανά πρόστιμα να συμψηφίζο
νται με τους πόρους που αναλογούν 
σε κάθε κράτος από τα κοινοτικά 
ταμεία. Ο επίτροπος Ρεν επιφυλά
χθηκε να παρουσιάσει συγκεκρι
μένες προτάσεις στο τέλος του 
μήνα και οι τελικές αποφάσεις α
ναμένεται να ληφθοΰν πριν από 
τον Νοέμβριο.

Χ.Σ.

Απομονωμέ
νος ήταν ο 

Σλοβάκος υπουργός 

Οικονομικών στο 

χθεσινό ΕοοΕϊπ, με

τά την άρνηση της 

χώρας του να συμ- 

μετάσχει στο πακέτο 

οικονομικής στήρι

ξης της Ελλάδας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Την ίδια ώρα που τυπικά εγκρίθηκε η εκταμίευοη της β' δόσης του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
εντείνονται οι διεργασίες στην κυβέρνηση για την οριστικοποίηση των φορο-κινήτρων για τις επενδύσεις 
και των μέτρων για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνστα
ντίνου από τις Βρυξέλλες αποκάλυψε τα τρία σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για τη μετατάξη στον ΦΠΑ 

και τα σχέδια για τις αλλαγές στη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

ΤΙ ΘΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Στο 20% από το 2011 
ο φόρος σπς εταιρείες

Road show 
για την 
Ελλάδα

Ο Την επόμενη 
εβδομάδα μετά τη 
ΔΕΘ θα γίνει κοινό 
road show της κυ
βέρνησης με την 
τρόικα σε Λονδίνο, 
Παρίσι, Φραγκφούρ- 
τη για την 
ενημέρωση των ξέ
νων θεσμικών 
επενδυτών.

Ο Ο Γ. Παπακων
σταντίνου
επεσήμανε ότι αντί
στοιχες κινήσεις θα 
γίνονται μετά από 
κάθε αξιολόγηση και 
εκταμίευση χρημά
των προς την 
Ελλάδα.

Ενδιάμεση
αξιολόγηση

Ο Την ερχόμενη 
Δευτέρα η τρόικα 
θα επισκεφθεί την 
Αθήνα για την ενδι
άμεση αξιολόγηση 
της οικονομίας και 
θα εξετάσει με 
την κυβέρνηση τα 
εναλλακτικά μέτρα 
που θα ενεργοποιή
σει άμεσα για την 
υστέρηση των εσό
δων.

Ο Στη μάχη 
ενίσχυσης των εσό
δων ρίχνεται ο νέος 
υφυπουργός Οικο
νομικών Δημήτρης 
Κουσελάς

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Με τον χρόνο να  μετρά αντί
στροφα για τη σύνταξη του 
προσχεδίου του νέου προϋ

πολογισμού και λίγα 24ωρα πριν ανέ
βει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εντεί- 
νονται οι διεργασίες στην κυβέρνηση 
για  την οριστικοποίηση τω ν φορο- 
κινήτρων για τις επενδύσεις και των 
μέτρων για την ενίσχυση των φορολο
γικών εσόδων.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών στο 
περιθώριο των συμβουλίων Ειιτοιμουρ 
και Εοοίίη στις Βρυξέλλες, τα οποία 
ενέκριναν και τυπικά την εκταμίευση 
της δεύτερης δόσης του δανείου από 
την Ε.Ε.:

1 Αποκάλυψε τα τρία εναλλακτι
κά σενάρια που επεξεργάζεται 

το υπουργείο Οικονομικών για να α- 
ποφύγει την μαζική μετάταξη προϊό
ντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό 
συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό 
23%.

2 Ε κτιμώ ντας γ ια  μια ακόμη 
φορά ότι η ύφεση φέτος θα α- 

ποδειχθεί μικρότερη του 4% είπε πως 
ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει 
ανακοινώσεις δίνοντας το στίγμα για 
τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυ
βέρνηση ώστε η χώρα να εξέλθει το 
συντομότερο δυνατόν από την ύφεση. 
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η μείωση 
του φορολογικού συντελεστή των επι
χειρήσεων από 24% στο 20% δεν θα 
γίνει σταδιακά αλλά εφάπαξ ενδεχο
μένως από την 1η Ιανουάριου 2011. 
Επίσης εξετάζεται η χορήγηση φορο
απαλλαγών για τις πολύ μεγάλες ε
πενδύσεις αλλά και διορθωτικές κινή
σεις στη φορολόγηση των διανεμόμε
νων κερδών με ειδική μέριμνα για τους 
ξένους επενδυτές.

Πρόκειται για κινήσεις που μελετά 
πολύ σοβαρά η κυβέρνηση υπό το βά
ρος των οξύτατων προβλημάτων ρευ
στότητας που αντιμετωπίζει η αγορά 
και έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και την αύξηση της α
νεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό 
ζητούμενο είναι πλέον η τόνωση των 
επενδύσεων και η στήριξη της ε

ΣΤΟ 20% Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
η μείωση του φορολογικού συντελεστή 
των επιχειρήσεων από 24% στο 20% 
να μην γίνει σταδιακά αλλά εφάπαξ από 
την 1η Ιανουάριου 2011.

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Εξετάζεται η χορήγηση φοροαπαλ
λαγών για τις πολύ μεγάλες 
επενδύσεις.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Στο τραπέζι έχουν πέσει σκέψεις για 
διορθωτικές κινήσεις στη φορολόγηση 
των διανεμόμενων κερδών με ειδική 
μέριμνα για τους ξένους επενδυτές.

πιχειρηματικότητας, ώστε η οικονομία 
να μην βουλιάξει ακόμη σε μεγαλύτε
ρη ύφεση που θα απειλήσει τελικά και 
τους δημοσιονομικούς στόχους.

Ο  Διευκρίνισε ότι την επόμενη 
εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ θα γίνει 

κοινό road show της κυβέρνησης με 
την τρόικα σε Λονδίνο, Παρίσι, Φρα- 
γκφούρτη για  την ενημέρωση των ξέ
νω ν θεσμικών επενδυτών επισημαί- 
νοντας ότι αντίστοιχες κινήσεις θα 
γίνονται μετά από κάθε αξιολόγηση 
και εκταμίευση χρημάτων προς την 
Ελλάδα.

Την ερχόμενη Δευτέρα η τρόικα 
θα επισκεφθεί την Αθήνα για την εν
διάμεση αξιολόγηση της οικονομίας 
και θα εξετάσει με την κυβέρνηση τα 
εναλλακτικά μέτρα που θα ενεργοποι
ήσει άμεσα για την υστέρηση των εσό
δων.

Παράλληλα θα ενημερωθεί για την 
κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού 
ο οποίος θα προβλέπει δημοσιονομική 
προσαρμογή 4,1% του ΑΕΠ ή περίπου 
9,5 δισ. ευρώ το 2011. Στην μάχη ενί
σχυσης των εσόδων ρίχνεται ο νέος 
υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης 
Κουσελάς, ο οποίος ε ίχε  χθες την 
πρώτη σύσκεψη με τους γενικούς δι
ευθυντές του υπουργείου.

»  0 κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε δε πως το Μνημόνιο προβλέπει ότι οι επιχει
ρησιακές συμβάσεις έχουν προβάδισμα σε σχέση με τις κλαδικές, κάτι που όπως 
είπε μένει να εξειδικευθεί υπό ποιες συνθήκες και με ποιες προϋποθέσεις θα γί
νει, προσθέτοντας όμως πως η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει και τον θεσμό των 
κλαδικών συμβάσεων.


