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ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ
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Το σκωτσέζικο ντους
τπς Ευρωπαϊκής Ενωσης

ε σκωτσέζικο ντους παραπέμπουν οι καταιγιστικές ευρωπαϊκές εξελίξεις
των τελευταίων ημερών Η ικανοποίηση από την ανάληψη θετικών

πρωτοβουλιών

εναλλάσσεται πολύ γρήγορα με την απογοήτευση από τις δυσμενείς

και ίσως επικίν±δυνες εξελίξεις Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν gg
ο λουσμένος η Ευρώπη εν προκειμένω θα βγει από τη δοκιμασία χωρίς

σοβαρό και ελπίζουμε όχι μοιραίο κρυολόγημα
Η τελευταία και πολύ δυσάρεστη ψυχρολουσία προήλθε από την παραίτηση

του Μάριο Ντράγκι Η αποχώρηση του προοιωνίζεται δύσκολες
ημέρες όχι μόνο για τη χώρα του αλλά και για όλη την Ευρώπη Ο μέχρι
χθες πολλά υποσχόμενος γάλλο ιταλικός άξονας με τον Ντράγκι εκτός
κυβέρνησης και τον Μακρόν σε αριστερο-δεξιά ομηρία δεν φαίνεται να
μπορεί να επιβιώσει ενώ ο πάλαι ποτέ κραταιός γαλλο-γερμανικός άξονας

αποτελεί εμφανώς πλέον παρελθόν Ο λαϊκισμός μετά την παρ ολίγον

νίκη του στη Γαλλία άρχισε να διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό και
στην Ιταλία Ολα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε την παρουσία
του ενισχυόμενη και σε άλλες χώρες
Μια σειρά από εξελίξεις ευνοεί την εξάπλωσή του Ο πόλεμος στην Ουκρανία

συνεχίζεται άγνωστο για πόσο οι κυρώσεις δεν πτοούν προς το
παρόν τη Ρωσία και η ενεργειακή κρίση πλήττει όλο και περισσότερο
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις Από δίπλα ο πρωτοφανής έπειτα

από πολλά χρόνια πληθωρισμός που καλπάζει ανεξέλεγκτα αλλά
και η επισιτιστική απειλή ενώ παράλληλα όλη η Ευρώπη κρατούσε μέ
χρι προχθές την ανάσα της περιμένοντας αν ο Πούτιν θα ξανάνοιγε ή όχι
τον Nord Stream 1

Πώς αντιμετωπίζει η ηγεσία της Ε.Ε και μαζί της οι ηγεσίες των κρατών
μελών τα σοκ από αυτές τις αλλεπάλληλες ψυχρολουσίες Μια πρώτη
απάντηση είναι το πρόγραμμα RepowerEU που στόχο έχει τη σταδιακή
απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας Είναι όμως μια απάντηση
που δεν δίνει άμεσες λύσεις στα σημερινά προβλήματα και είναι άτολμη
ως προς το χρηματοδοτικό σκέλος της
Μια άλλη απάντηση είναι η προχθεσινή πρόταση της Επιτροπής για προαιρετική

και αν χρειασθεί υποχρεωτική μείωση κατά 1 5 της κατανάλωσης

φυσικού αερίου Είναι μια πρόταση που αν και δυσάρεστη για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ενισχύει την άποψη για κοινή αντιμετώπιση

του κοινού προβλήματος Τροφοδοτεί εντούτοις αρκετές επιφυλά
ξεις ως προς το ότι επιβάλλει το ίδιο ποσοστό μείωσης και σε όσους είχαν
ήδη από πριν την πρόνοια να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου

Απέχει δε πολύ από το να αποτελεί την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση
που απαιτούν οι περιστάσεις
Μεγάλης σημασίας είναι και η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας για θέσπιση του Μηχανισμού Προστασίας Μετάδοσης
δηλαδή ενός μηχανισμού προστασίας της ευρωζώνης από κερδοσκοπικές

πιέσεις στο κόστος δανεισμού και αποτροπής μεγάλων αποκλίσεων
στα spreads των αποδόσεων ομολόγων κρατών-μελών Ο μηχανισμός
αυτός θα αποδειχθεί σπς ημέρες που έρχονται απαραίτητος για τις χώρες

του ευρωπαϊκού Νότου Στην απόφασή της αυτή η ΕΚΤ προσθέτει τη
σημαντική αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,50 ως αναγκαίο κακό για
την τιθάσευση του υψηλού πληθωρισμού ©α ήταν ακόμα παράλειψη να

μην αναφερθεί π πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για επιδότηση 1 0
1 5 της από κοινού προμήθειας αμυντικού υλικού από τουλάχιστον τρία
κράτη-μέλη όταν αυτό προέρχεται από ευρωπαϊκές βιομηχανίες Είναι
ακόμα ένα βήμα προς τη δημιουργία της κοινής πολιτικής άμυνας αυτονόητα

πολύ σημαντικής για τη χώρα μας
Οι προαναφερόμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες είναι αναμφίβολα μεγάλης

σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία όχι όμως και ικανές να αναχαιτίσουν το κύμα του λαϊκισμού

και αντιευρωπαϊσμού που εξαπλώνεται στην Ευρώπη Αποτελούν
ημίμετρα ενώ απαιτούνται γενναίες λύσεις και υπερβάσεις ένα νέο Τα

μο'ο Ανάκαμψης από αυτή την πολύ επικίνδυνη ενεργειακή και οικονομική
κρίση Διαφορετικά το κρυολόγημα από τις αλλεπάλληλες ψυχρολουσίες

θα είναι αναπόφευκτο Και ενδεχομένως μοιραίο

Μεγάλης σημασίας είναι η τελευταία
απόφαση της ΕΚΤ για θέσπιση του
Μηχανισμού Προστασίας Μετάδοσης
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