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Οι λεπτομέρειες εκδικούνται
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ *

Ο ρισε ένα σημείο χωρίε ε
πιστροφή, προχώρα πέρα 
από αυτό, μην ασχολείσαι 

με την κοινή γνώμη και άσε τιε λε- 
πτομέρειεε να φροντίσουν οι ίδιεε 
τον εαυτό τουε». Ετσι συνόψισε ο 
Γερμανόε καγκελάριοε Κολ τη στρα
τηγική που οδήγησε στο Μάαστρι- 
χτ και την ΟΝΕ. Πολιτική ελάχιστα 
αρεστή στη γερμανική κοινή γνώ
μη, που ήταν απρόθυμη να θυσιά
σει το μάρκο για μια αβέβαιη περι
πέτεια. Πολιτική χωρίε επιστροφή, 
από τη στιγμή που η Συνθήκη και 
τα χρονοδιαγράμματα τηε ΟΝΕ τέ
θηκαν σε ισχύ. Πολιτική, τέλοε, που 
οι λεπτομέρειέε τηε αφέθηκαν να 
φροντίσουν οι ίδιεε τον εαυτό τουε. 
Μέχρι πρόσφατα, οι «λεπτομέρειεε» 
αυτέε παρέμεναν αθέατεε στο πε
ριθώριο. Οχι πια.

Ιστορικά, η Γερμανία επένδυσε 
όσο κανείε άλλοε στην Ευρώπη. 
Στιε απαρχέε, η Γερμανία ήταν ο 
πλούσιοε, ικανόε αλλά κακόφημοε 
μεγαλοβιομήχανοε συγγενήε, που 
χρηματοδοτούσε γενναιόδωρα τιε 
δραστηριότητεε τηε λοιπήε οικο- 
γένειαε για να  ανορθώσει το δικό 
του κύροε. Η ανάπτυξη τηε οικο- 
γένειαε βοηθούσε όλα τα μέλη. Ο 
πλούσιοε συγγενήε γινόταν ισχυ- 
ρότεροε. Δρώνταε σαν υπεύθυνοε 
αρχηγόε τηε οικογένειαε, κέρδιζε 
επάξια την αναγνώριση και τον σε
βασμό όλων. Η υποστήριξη των α
δυνάμων μελών ενίσχυε τουε δε- 
σμούε τουε με την οικογένεια. 
Ωφελούσε και τον πλούσιο συγ
γενή, καθώε οι άλλοι είχαν πε
ρισσότερα χρήματα για να αγο
ράζουν τα καταπληκτικά βιομη
χανικά προϊόντα του.

Πού στηρίχθηκε το γερμανικό 
θαύμα; Πανίσχυρη Κεντρική Τρά
πεζα, καταπολέμηση των καρτέλ, μι- 
σθολογική αυτοσυγκράτηση, εξα
σφάλιζαν χαμηλότερο γερμανικό 
πληθωρισμό. Αυτό παρείχε στην πα
ραγωγική γερμανική οικονομία 
διαρκέε ανταγωνιστικό πλεονέ
κτημα. Οι εξαγωγέε οδηγούσαν την 
ανάπτυξη, η βιομηχανία παρήγαγε 
κέρδη και ο πλούτοε διαχεόταν ευ
ρύτερα στην κοινωνία, χρηματο- 
δοτώνταε ένα γενναιόδωρο κοινω
νικό κράτοε, που με τη σειρά του ε
ξασφάλιζε ειρήνη με τα συνδικάτα. 
Δημοσιονομική πειθαρχία, θεσμικέε 
εγγυήσειε νομισματικήε σταθερό- 
τηταε, προστασία ανταγωνισμού, ε

λεύθερο εμπόριο, εσωτερική ανα
διανομή: να οι πυλώνεε του γερμα
νικού θαύματοε. Και η Γερμανία έ- 
σπευσε να οικοδομήσει μια Ευρώ
πη και ΟΝΕ κατ’ εικόνα και ομοίω
σή τηε. Καλό για τη Γερμανία, κα
λό και για την Ευρώπη. Ή  όχι;

Ομωε, μια συνταγή επιτυχίαε 
που δουλεύει για έναν δεν δουλεύ
ει εξίσου για όλουε. Αλλη η παρα
γωγικότητα του Γερμανού, άλλη 
του Πορτογάλου. Στα 65 συνταξιο- 
δοτείται ο Γερμανόε, στα 61 ο Νο- 
τιοευρωπαίοε. Σε επενδύσειε ξοδεύει 
τα λεφτά του το γερμανικό κράτοε, 
σε επιδόματα «έγκαιρηε προσέλευ- 
σηε των υπαλλήλων στην εργασία»

Η κρίση απειλεί την ενι
αία αγορά· αυξάνει τις 
τάσεις προστατευτισμού, 
την ώρα που τα ωφελή
ματα της οικονομικής 
σταθερότητας δείχνουν 
να ξεθωριάζουν.

το ελληνικό. Μετά το κλείδωμα 
στην ΟΝΕ, όλοι ξεκίνησαν από την 
ίδια γραμμή εκκίνησηε. Ομωε, σύ
ντομα, οι Βόρειοι οδηγούσαν καλ- 
πάζονταε, με τουε Νότιουε να τρε- 
κλίζουν από πίσω ασθμαίνονταε.

Στην Ε. Ε. που γνωρίσαμε, όλοι 
κέρδιζαν. Κάθε χώρα θυσίαζε κάτι, 
για να αποκτήσει κάτι σημαντικό
τερο. Η Γερμανία πλήρωνε τα πε
ρισσότερα στον κοινοτικό προϋ
πολογισμό για να κατακτήσει πο
λιτική νομιμοποίηση και νέεε αγο- 
ρέε για τα προϊόντα τηε. Η Γαλλία 
θυσίασε βιομηχανικό πατριωτισμό 
και οικονομική αυτονομία για μια ι
σχυρή Ευρώπη -  με τη Γαλλία στην 
καμπίνα του συγκυβερνήτη. Η Βρε
τανία παρέδωσε μέροε τηε κυριαρ- 
χίαε τηε για μια ζώνη ελεύθερου ε
μπορίου και μια καρέκλα στο τρα
πέζι των σημαντικών αποφάσεων.

Ο Νότοε παραιτήθηκε από την 
προστασία τηε εγχώριαε παραγωγήε 
του για να λάβει πλούσιεε κοινοτι- 
κέε επιχορηγήσειε και μια θέση στο 
κλαμπ των ανεπτυγμένων. Αντάλ
λαξε επίσηε τη νομισματική αυτο
νομία με νομισματική σταθερότη
τα. Στο τέλοε τηε ημέραε, αν και με

διαφορετικούε τρόπουε, πάντωε 
κάθε χώρα έβγαινε ωφελημένη.

Είναι ίσωε η πρώτη στιγμή στη 
νεώτερη πορεία τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε που η λειτουργία αυτή τηε 
αμοϊβαίαε διακρατικήε ωφέλειαε 
τόσο έντονα αμφισβητείται. Εχου
με στην ΟΝΕ ένα χάσμα Βορρά - Νό
του, που η Ευρώπη δείχνει αμήχα
νη να αντιμετωπίσει.

Ορισμένοι φτάνουν να διερω- 
τώνται πόσο δεσμευμένη παραμέ
νει η Γερμανία στην διατήρηση τηε 
Ευρωζώνηε. Το ευρώ προέκυψε 
χάρη στην ενιαία αγορά, σήμερα ό
μοιε το ευρώ είναι η κόλλα που συ
γκρατεί την ενιαία αγορά. Η αγο
ρά έφτιαξε την Ευρώπη. Δημιούρ
γησε όρεξη για κοινό νόμισμα, έ
φερε τα διαρθρωτικά ταμεία, έ
φτιαξε ακόμα και κοινωνική νο
μοθεσία, έκανε την Ευρώπη υπερ- 
δύναμη στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Ομωε η κρίση απειλεί την ενιαία α
γορά. Αυξάνει τιε τάσειε προστα
τευτισμού, την ώρα που τα ωφε
λήματα τηε οικονομικήε σταθερό- 
τηταε δείχνουν να ξεθωριάζουν.

Ο βασικόε κανόναε τηε ολοκλή- 
ρωσηε δεν έχει αλλάξει: με το 70% 
των γερμανικών εξαγωγών να κα- 
τευθύνονται στην Ευρώπη, η Γερ
μανία εξακολουθεί να έχει συμφέ
ρον στην ευημερία των εταίρων. Αν 
η ευημερία τουε συρρικνωθεί, οι ε
ξαγωγέε τηε θα υποφέρουν. Οσο η 
Γερμανία κατεξοχήν ωφελείται από 
την ΟΝΕ, η υπόλοιπη Ευρώπη πε
ριμένει να τη δει να στηρίζει τη στα
θεροποίηση του Νότου. Και να 
βοηθάει τη σύγκλιση με τιε ελλειμ- 
ματικέε χώρεε του ευρώ. Περιορί- 
ζονταε τα πλεονάσματά τηε την ώ
ρα που κι εκείνεε περικόπτουν τα ελ- 
λείμματά τουε.

Οι λεπτομέρειεε που παρέμει- 
να ν εκκρεμείε κατά τη ν  ίδρυση 
τηε ΟΝΕ επιστρέφουν. (Και τι λε- 
πτομέρειεε: ολόκληρο «Ο» απού
σιαζε δίπλα από τη «ΝΕ»!) Εχουν 
ανέβει στο τραπέζι και απειλούν 
να  διαλύσουν την ωραία οικογε
νειακή ατμόσφαιρα σε ένα παν
δαιμόνιο κακοφωνίαε. Οπωε πά
ντοτε έκανε στο παρελθόν, ο 
αρχηγόε τηε οικογένειαε πρέπει 
να  αναλάβει δράση.

* Ο κ. Γ. Παγουλάτος είναι 
αναπληρωτής καθηγητής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


