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Ο Γάλλος Υπουργός συνάντησε τον Ισπανό Υπουργό κ. Ρομάν Εσκολάνο στη
Μαδρίτη στις 05.04.2018. Ο ισπανός Υπουργός καλωσόρισε ένθερμα τον κ.
Μπρούνο Λε Μερ, τονίζοντας τις εξαιρετικές πολυετείς διμερείς οικονομικές
σχέσεις των δύο χωρών και επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης και
περαιτέρω βελτίωσής τους.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας κ. Μπρούνο Λε Μερ,
δήλωσε ότι η Ισπανία κατέχει ήδη σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές αποφάσεις,
καθώς είναι μια χώρα που έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Γαλλία θεωρεί την Ισπανία αξιόπιστο εταίρο για την προώθηση της οικονομικής
και νομισματικής ένωσης, μεταξύ άλλων, επειδή είναι μια χώρα που «υπέστη την
αρχική απουσία εργαλείων διαχείρισης κρίσεων».
Υπογραμμίστηκε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά για την
ευρωζώνη. Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει να δοθεί γρήγορα μία μεταρρυθμιστική
πνοή στη ζώνη του ευρώ, ώστε να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή ιδέα. Σημείο κλειδί
στην προαναφερθείσα ανάπτυξη είναι η μείωση δημοσίων δαπανών του ΑΕΠ των
χωρών.
Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών έκανε ιστορική αναδρομή στις διμερείς σχέσεις
των δύο χωρών τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον τομέα των επενδύσεων,
οι οποίες παρουσιάζουν συνεχή ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια.
Εκτός από τη μακροχρόνια διατήρηση μιας "πλούσιας και βαθιάς οικονομικής
σχέσης", η Ισπανία και η Γαλλία μοιράζονται κοινό όραμα για την Ευρώπη, το
οποίο οδήγησε τις δύο χώρες να εργαστούν "χέρι-χέρι και αποτελεσματικά" στο
πέρασμα του χρόνου.
Έγιναν αναφορές στην ευρωπαϊκή «ιδέα» και στη διατήρηση και προώθηση
αυτής, όχι μόνο από Ισπανία και Γαλλία, αλλά και από όλα τα κράτη μέλη.
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Ο κ. Λε Μερ κάλεσε την Ισπανία και την Ιταλία να συνταχθούν με το
γαλλογερμανικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης που σκοπεύει να
παρουσιάσει στα τέλη Ιουνίου τ.έ.
 Συγκεκριμένα πρότεινε στον Ισπανό ομόλογό του την πιθανή συνεργασία για το
νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωζώνης,
θεωρώντας πολύτιμη τη βοήθειά του, καθώς ο κ. Εσκολάνο είναι και ο πλέον
αρμόδιος που μπορεί να ενημερώνει για τα προγράμματα και τις ιδέες που
κυριαρχούν στον ισπανικό οικονομικό κόσμο σχετικά με την Ευρώπη.
 Υπενθυμίζοντας ότι η Ισπανία και η Γαλλία ακολουθούν την ίδια γραμμή σχετικά
με τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τόνισε ότι στόχος είναι η ταχύτατη
συμφωνία των χωρών της ευρωζώνης για τη χάραξη κοινής πορείας στον τομέα
των οικονομικών, γενικότερα, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την
τραπεζική ένωση και τον κοινό προϋπολογισμό της ευρωζώνης.
 Το σχέδιο θα έχει ως εκκίνηση για την υλοποίησή του τη συμμετοχή της Γαλλίας
και της Γερμανίας και εν συνεχεία την Ισπανία και την Ιταλία.
 Φυσικά, δεν περιθωριοποίησε το μεταρρυθμιστικό σχέδιο μόνο σε τρεις ή
τέσσερις χώρες, όπως Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία, καθώς προέτρεψε
οποιοδήποτε άλλο μέλος της ευρωζώνης να συμμετάσχει στο σχέδιο, εφόσον το
επιθυμεί.
 Εδώ και πολύ καιρό, η Γαλλία πιέζει για μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη,
εντούτοις παράγονται πολλές αντιδράσεις όχι μόνο από πλευράς της Γερμανίας
αλλά και από άλλες χώρες κυρίως στο θέμα θέσπισης θέσης Υπουργού
Οικονομικών στη ζώνη του ευρώ και θέσπισης κοινού προϋπολογισμού.
 Εντούτοις, ο κ. Λε Μερ δήλωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο συνεννόησης
με το νέο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας κ. Όλαφ Σόλτς και στοχεύει στην
παρουσίαση των θέσεων του στη Σύνοδο Κορυφής στις 28-29 Ιουνίου τ.έ.
 Ο Ισπανός Υπουργός απάντησε σε πολλά ερωτήματα σχετικά με το ισπανικό
οικονομικό σχέδιο, όπως εάν όντως μπορεί η Ισπανία να ακολουθήσει και να
συμμετάσχει στο μεταρρυθμιστικό προτεινόμενο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τις χαμηλές συνταξιοδοτήσεις, όσο και την εργατική νομοθεσία. Ο Γάλλος
Υπουργός σχολίασε με μεγάλη χαρά την εκπληκτική οικονομική ανάκαμψη του
ισπανικού κράτους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 Εν συνεχεία δήλωσε τον θαυμασμό του για τον ισπανικό λαό, ο οποίος
αντιμετώπισε μια κρίση πρωτοφανούς «βιαιότητας» με χιλιάδες άνεργους, η
οποία πυροδότησε το έλλειμμα και μεγάλη οικονομική ζημία για το κράτος,
ωστόσο η Ισπανία γνώριζε τους τρόπους ανάκαμψης. Η οικονομική στρατηγική
που ακολούθησε η τωρινή κυβέρνηση ήταν θαρραλέα και αποτελεσματική. Τα
αποτελέσματα είναι εμφανή: ανάπτυξη 3%, δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων
εργασίας, μία οικονομία που ανακάμπτει και έχει ανακτήσει όλη την αξιοπιστία και
την εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελούν την απόδειξη
αποφασιστικότητας και θάρρους της ισπανικής κυβέρνησης καθώς και του
ισπανικού λαού.
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Σε ερώτηση σχετικά με τις διαμαρτυρίες των συνταξιούχων, τόσο στην Ισπανία,
όσο και στην Γαλλία, ο κ. Λε Μερ απάντησε ότι η αύξηση των φόρων εισοδήματος
στους συνταξιούχους είναι μία δίκαιη λύση ώστε να υπάρχει δυνατότητα αύξησης
μισθών σε ένα μεγάλο και ενεργό μέρος του πληθυσμού, το οποίο είναι οι
εργαζόμενοι. Ακόμα, τόνισε ότι οι συνταξιούχοι αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της
κοινωνίας και οφείλουν να κατανοήσουν το συγκεκριμένο σκεπτικό ως το
καλύτερο δυνατό σχέδιο για να επέλθει η ανάπτυξη και να μπορέσει η αγορά να
ανελιχθεί.
Σε ερώτημα για την οδηγία για τη σκληρή φορολόγηση που συμφωνήθηκε να
επιβληθεί σε εταιρείες τεχνολογίας, δήλωσε ότι δεν είναι δίκαιο η Google, το
Amazon, το Facebook, η Apple ή η Microsoft να πληρώνουν λιγότερους φόρους
από τα ισπανικά ή γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για ζήτημα
δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Η Ισπανία και η Γαλλία
δηλώνουν με σιγουριά ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι η πρώτη ήπειρος
με δίκαιη φορολογία στην ψηφιακή οικονομία το 2019. Η οδηγία για τη
φορολόγηση, όμως, πρέπει να εγκριθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι η
υιοθέτηση παρόμοιας οδηγίας μόνο από δύο χώρες της ΕΕ, δε θα επιφέρει
δικαιοσύνη στο ζήτημα αυτό αλλά αντιθέτως θα επιτείνει τον άνισο ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον κ. Εσκολάνο και τον προκάτοχό του κ. Luis de
Guindos, για την εξαρχής ενεργή υποστήριξη σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο
κατάφεραν να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ποσοστό 3%
χρέωσης σε μεγάλες ψηφιακές εταιρίες.
Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ενότητα και σταθερότητα. Καμία ευρωπαϊκή χώρα
δεν προχωρά σε μεμονωμένες διαπραγματεύσεις λ.χ. με τις ΗΠΑ ή άλλες
παγκόσμιες δυνάμεις. Τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν
πρωτεύοντα στόχο για την ανάπτυξή της. Για αυτό το λόγο, παρακολουθούνται
ανελλιπώς σε εμπορικό επίπεδο μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ).
Ο Γάλλος Υπουργός εξήγησε γιατί επιμένει τόσο πολύ στο συγκεκριμένο
μεταρρυθμιστικό σχέδιο και γιατί πρέπει να προστατευθεί ο στόχος αυτός και να
εξασφαλισθεί ένας κοινός προϋπολογισμός για την ευρωζώνη: «έχουμε ένα κοινό
νόμισμα, χρειαζόμαστε ένα κοινό ταμείο για να προστατευθούμε από ασύμμετρες
οικονομικές κρίσεις και να επενδύσουμε». Συνέχισε με τη θέσπιση θέσεως
Υπουργού που θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη. Αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί
άμεσα. Μέχρι το 2018, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι η τραπεζική ένωση, η
ένωση των κεφαλαιαγορών και η δημοσιονομική σύγκλιση. Αν τα συμμετέχοντα
στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο κράτη μέλη επικεντρωθούν σε αυτές τις προκλήσεις,
θα σημειωθεί πρόοδος για το τρέχον έτος και συνεπώς θα ακολουθήσει μέσα σε
λίγα χρόνια η δημιουργία του θεσμού για τον κοινό προϋπολογισμό και τον κοινό
υπουργό. Με το Κοινό Ταμείο Εγγυοδοσίας Καταθέσεων, αναμένεται σημαντική
πρόοδος το 2018, δεδομένου ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να εγγυάται την
εξοικονόμηση πόρων από τους πολίτες της.
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Η Γαλλία, το 2017 παρουσίασε έλλειμμα κάτω του 3% (2,6%) για πρώτη φορά
μετά από μία δεκαετία, ενώ η Ισπανία παραμένει μία χώρα με υψηλό έλλειμμα
(3,07% το 2017). Ωστόσο, ο Γάλλος Υπουργός θεωρεί ότι δε χρειάζεται να
αλλάξει κάτι επιπροσθέτως, καθώς η Ισπανία είναι μία χώρα που σέβεται τους
κανονισμούς και τους τηρεί. Δεν χρειάζεται για μία και μοναδική ασυνέπεια να
αλλάξει όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο έχει ενταχθεί η Ισπανία. Το
δημοσιονομικό πλαίσιο, βέβαια, είναι η βάση, αλλά από εκεί ξεκινά μία
ενδιαφέρουσα συζήτηση: η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην
εκπαίδευση και στην καινοτομία.
Τέλος, επισήμανε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, κ. Mακρόν έχει δεσμευθεί για ένα έργο
μεταμόρφωσης της χώρας, οικονομικού μετασχηματισμού των δημοσίων
υπηρεσιών και ενός δίκαιου και αποτελεσματικού κοινωνικού συστήματος.
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