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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο 
του 2002 βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 278/2002 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστημίου διατηρώντας 
ωστόσο ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία. Το Εργαστήριο στοχεύει τόσο στην 
εξειδικευμένη μελέτη και διακλαδική προσέγγιση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
όσο και στην προώθηση του διαλόγου σε επιστημονική βάση. Συνεργάζεται με τα Εργαστήρια 
Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, συνδέεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Σπουδών και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
- Τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.
-Τ η  συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επιμόρφωσης προσωπικού.
- Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.
- Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης 
Υπεύθυνη Ερευνητικής και Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος, Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Κ. 
Υφαντής, I. Υφαντόπουλος, Π. Βαρβαρούσης, Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Ν. Κουτσιαράς.

Μ ε το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και ΙΙολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 ΛΟήνα
Εκδότης (κ’ Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου) : II. Κ. Ιωακειμίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.
Συντακτική ομάδα: Δρ. Άννα Βαλλιανάτου (υπεύθυνη σύνταξης), Κλεοπάτρα Ματσουκά, Μαρίνα ΙΙετρέλλη. 
Σε αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν οι Φανή Γιαννακοπούλου, Γιορίνα Μαράτση, Κλεάνθη Σούλτου.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: , ncwsletter_ccep@pspa.uoa.gr
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Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αθηνών

«Η Οικονομική Κρίση και το Έλλειμμα Δημοκρατίας στην Ε.Ε.»

Το Όυδέν κακόν αμιγές καλού’ ισχύει στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Με αφορμή την διεθνή οικονομική κρίση και την ειδικότερη έκφρασή της στην Ελλάδα 

και στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου που μετέχουν στην ευρωζώνη ξεκίνησε μια 

μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Όπως είναι γνωστό η οικονομική και νομισματική ένωση αποφασίστηκε 

περισσότερο με πολιτικά παρά με οικονομικά κριτήρια δεδομένου ότι καμιά θεωρητική 

προσέγγιση δεν μπορούσε να συνηγορήσει στη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης 

χωρών με τόσο διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση πόρων 

(όπως γίνεται σε ομοσπονδιακά κράτη ) δηλ. χωρίς πολιτική ένωση

Η οικονομική θεωρία θεωρούσε βέβαιο ότι μια οικονομική διαταραχή σε μια 

χώρα της ΟΝΕ θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στο οικοδόμημα της ευρωζώνης. 

Η «διαταραχή» αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική κρίση και εμφανίσθηκε με τη 

μορφή των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Ελλάδα, το έλλειμμα της 

οποίας ξεπέρασε κατά τέσσερις φορές το όριο 3% του ΑΕΠ του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι συνέπειες της εξέλιξης αυτής στην Ελλάδα είναι 

γνωστές σε όλους,

Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο μια 

ιδεολογική -  πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών, 

πράσινων και αριστερών πολιτικών δυνάμεων αφενός και των ευρωπαϊκών 

συντηρητικών και δεξιών δυνάμεων αφετέρου. Η αντιπαράθεση αφορά στον τρόπο που 

θα έπρεπε να οργανωθεί η οικονομική στήριξη στην Ελλάδα και βέβαια η διακυβέρνηση 

της νομισματικής ένωσης στο μέλλον για την αποφυγή παρόμοιων κρίσεων (μεταβίβαση 

πόρων αυστηρότερος έλεγχος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, κυρώσεις σε χώρες που 
παρεκκλίνουν κ.ά.).

Αυτή η αντιπαράθεση αποτελεί ένα σπάνιο βήμα για την ανάπτυξη του 

δημοκρατικού διαλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που προκαλεί το ενδιαφέρον 

και τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών μέσω των ευρωπαϊκών κομμάτων, όταν 

νοιώθουν ότι υπάρχουν σοβαρά και σαφή διακυβεύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 

αφορούν την καθημερινή τους διαβίωση και την ανάπτυξη των οικονομιών τους. Μια 

τέτοια εξέλιξη περιορίζει το γνωστό έλλειμμα δημοκρατίας στην Ε.Ε. αφού συμβάλει 

στην συνειδητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν σε μια κοινότητα με κοινά 

συμφέροντα και ότι μπορούν με τη συμμετοχή τους να αλλάξουν την πορεία της.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

«Προβλέψεις 2010-11: βαθμιαία
οικονομική ανάκαμψη στην Ε.Ε.»1

Οι εαρινές προβλέψεις της 
Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι έχει 
αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη. Αφού 
γνώρισε τη σοβαρότερη ύφεση στην 
ιστορία της, η οικονομία της ΕΕ 
προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1 % 
το 2010 και 13/4% το 2011. Τα στοιχεία 
αυτά συνεπάγονται αναθεώρηση προς τα 
πάνω κατά % της ποσοστιαίας μονάδας 
για το τρέχον έτος σε σχέση με τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής, 
δεδομένου ότι οι χώρες της ΕΕ 
επωφελούνται από το πιο ευνοϊκό 
εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, η 
ασθενής εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να 
αναχαιτίζει την περαιτέρω ενδυνάμωση 
της ανάκαμψης. Η ταχύτητα της 
ανάκαμψης προβλέπεται ότι θα 
παρουσιάσει αποκλίσεις μεταξύ των 
διαφόρων κρατών μελών,
αντανακλώντας τις συνθήκες που 
επικρατούν στις επιμέρους χώρες, καθώς 
και τις ασκούμενες πολιτικές. Οι 
συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν 
παρουσιάσει πρόσφατα ορισμένες 
ενδείξεις σταθεροποίησης, και το 
ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να 
κορυφωθεί σε επίπεδο το οποίο θα είναι 
χαμηλότερο σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις, πλησιάζοντας 
εντούτοις το 10% στην ΕΕ.Τα προσωρινά 
δημοσιονομικά μέτρα που θεσπίστηκαν 
διαδραμάτισαν μεν καθοριστικό ρόλο για 
την ανάταξη της οικονομίας της Ε.Ε., 
αλλά προκάλεσαν αύξηση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο

ι
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προβλέπεται να αυξηθεί στο 7%% του 
ΑΕΠ το 2010, πριν σημειώσει μικρή 
μείωση το 2011.

Ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για 
τις Οικονομικές και Νομισματικές 
Υποθέσεις, Ολι Ρεν, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Οι βελτιωμένες προοπτικές 
όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη 
κατά το τρέχον έτος, αποτελούν θετικό 
στοιχείο για την Ευρώπη. Τώρα πρέπει 
να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη δεν θα 
εκτροχιαστεί εξαιτίας κινδύνων που 
σχετίζονται με την χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Η διατηρήσιμη ανάπτυξη 
απαιτεί αποφασιστικότητα στις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν 
την παραγωγικότητα και την 
απασχόληση.»

Η οικονομική ύφεση σταμάτησε 
στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2009, σε 
μεγάλο βαθμό χάρη στα έκτακτα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης που 
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, αλλά χάρη και σε 
ορισμένους άλλους προσωρινούς 
παράγοντες. Πέρα από την αρχική 
ανοδική μεταστροφή, η ανάκαμψη 
αποδεικνύεται περισσότερο βαθμιαία από 
ό,τι οι παρελθούσες ανοδικές φάσεις της 
οικονομίας. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη 
λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της 
πρόσφατης επιβράδυνσης της
οικονομικής δραστηριότητας. Οι
κυκλικές ανακάμψεις μετά από 
οικονομικές κρίσεις είναι συνήθως 
βραδύτερες από ό,τι υπό άλλες συνθήκες. 
Όπως και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η 
ΕΕ θα πρέπει να αγωνιστεί για αρκετό 
καιρό ακόμη για να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της κρίσης.
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Παρόλο που οι πολύ 
βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές
προοπτικές παραμένουν υποτονικές σε 
συνολικό επίπεδο, αναμένεται μικρή 
βελτίωση σε σύγκριση με τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις. Αυτό 
προκύπτει από την ισχυρότερη ανάκαμψη 
της συνολικής δραστηριότητας και του 
εμπορίου στις αρχές του έτους και τις 
βελτιωμένες εξωτερικές προοπτικές. Σε 
ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, η οικονομία 
της ΕΕ αντιμετωπίζει δυσκολίες σε 
πολλά μέτωπα οι οποίες αναμένεται να 
αναχαιτίσουν τη ζήτηση. Τα
χαρακτηριστικά αυτής της ανάκαμψης 
είναι πιθανό να επηρεαστούν, σε κάποιο 
βαθμό, από διάφορους προσωρινούς 
παράγοντες, είτε αυτοί έχουν
μετεωρολογικό ή κυκλικό χαρακτήρα, 
είτε οφείλονται στις ασκούμενες 
πολιτικές.

Καθώς θα μετριάζονται αυτά τα 
αποτελέσματα, η αύξηση του ΑΕΠ 
αναμένεται να αποκτήσει σταθερότερο 
χαρακτήρα μόλις στα τέλη του 2010. 
Αυτό οφείλεται στο ακόμη πολύ χαμηλό 
επίπεδο χρησιμοποίησης της
παραγωγικής ικανότητας, στην
απομόχλευση και στη μεγαλύτερη 
απροθυμία ανάληψης κινδύνου που 
αναστέλλουν τις επενδύσεις, καθώς και 
στην υποτονική αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Η τόνωση της
κατανάλωσης εμποδίζεται επίσης από την 
ανεπαρκή αύξηση των μισθών και της 
απασχόλησης, και σε ορισμένες χώρες, 
από τις διορθώσεις που συντελούνται στη 
στεγαστική αγορά.

Παρά τη σημαντική τους έκταση, 
οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. φαίνονται 
κάπως μικρότερες από ό,τι αναμενόταν 
αρχικά. Αυτό οφείλεται μεν στη χρήση 
βραχυπρόθεσμων μέτρων και στη 
συσσώρευση εργατικού δυναμικού σε 
ορισμένα κράτη μέλη, αλλά και σε

παλαιότερες μεταρρυθμίσεις. Πρόσφατα 
άρχισαν να εμφανίζονται δείγματα 
σταθεροποίησης και οι προοπτικές έχουν 
βελτιωθεί σε σύγκριση με τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις. Ωστόσο, λόγω 
της συνήθους χρονικής υστέρησης 
μεταξύ των εξελίξεων στην πραγματική 
οικονομία και στην αγορά εργασίας, η 
απασχόληση αναμένεται να συμπιεστεί 
ακόμη κατά 1% ετησίως το τρέχον έτος 
και η ανάκαμψή της δεν προβλέπεται να 
αρχίσει πριν από το 2011. Το ποσοστό 
ανεργίας αναμένεται να σταθεροποιηθεί 
σε ποσοστό που προσεγγίζει το 10% - 
ήτοι χαμηλότερο κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές 
προβλέψεις - στην ΕΕ, παρόλο που η 
κατάσταση παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών.

Η ύφεση είχε σημαντικές
επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. 
Λόγω της λειτουργίας των αυτόματων 
σταθεροποιητών και των μέτρων 
διακριτικής ευχέρειας που ελήφθησαν για 
τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την
ανάκαμψη της οικονομίας, το
δημοσιονομικό έλλειμμα τριπλασιάστηκε 
από το 2008. Το έλλειμμα προβλέπεται 
να κορυφωθεί το τρέχον έτος στην ΕΕ 
(φθάνοντας σε 7%% του ΕΕΠ) και να 
παρουσιάσει μικρή βελτίωση το 2011 
(περίπου 6/4%). Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στη λήξη των προσωρινών 
μέτρων στήριξης και στην ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας. Εντούτοις, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους θα 
συνεχίσει να ακολουθεί αυξητική πορεία. 
Το κατά μέσο όρο υψηλό και 
αυξανόμενο δημόσιο χρέος θα είναι η 
διαρκέστερη συνέπεια που μας 
κληροδότησε η κρίση* θα επιβαρύνει την 
οικονομία πολύ πέρα από τον τρέχοντα 
ορίζοντα των προβλέψεων.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή 
σημείωσε ελαφρά αύξηση από τα πολύ

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/201005
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χαμηλά επίπεδα που είχε καταγράψει το 
περασμένο έτος. Ωστόσο, η 
υποτονικότητα που εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζει την οικονομία είναι πιθανό 
να συγκρατήσει τόσο την αύξηση των 
μισθών όσο και του πληθωρισμού, 
αντισταθμίζοντας εν μέρει την 
αναμενόμενη αύξηση των τιμών των 
εμπορευμάτων και, για τη ζώνη του 
ευρώ, το ασθενέστερο ευρώ. Ο 
πληθωρισμός ΕνΔΤΚ προβλέπεται να 
φθάσει κατά μέσο όρο σε 13Λ% στην ΕΕ 
τόσο το τρέχον όσο και το επόμενο έτος 
(1 'Δ% και 13/4%, αντίστοιχα, στη ζώνη 
του ευρώ).

Η αβεβαιότητα παραμένει μεγάλη, 
οι κίνδυνοι αλληλοεξουδετερώνονται σε 
μεγάλο βαθμό

Η ανάκαμψη της ΕΕ συνεχίζει να 
περιβάλλεται επίσης από υψηλή 
αβεβαιότητα, όπως δείχνουν για 
παράδειγμα οι πρόσφατες εντάσεις στις 
αγορές ομολόγων του δημοσίου. Οι 
προβλέψεις περιβάλλονται επίσης από 
αβεβαιότητα, με κινδύνους οι οποίοι εν 
πολλοίς αλληλοεξουδετερώνονται.
Καθώς η οικονομία βγαίνει από μια 
ύφεση που συνοδεύεται από 
χρηματοπιστωτική κρίση, η ανάκαμψη 
στηρίζεται σε κρίσιμο βαθμό από την 
υγεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, η 
οποία πρέπει να αποκατασταθεί σε γερές 
βάσεις. Επίσης, μια νέα διεύρυνση των 
παγκόσμιων ανισορροπιών θα μπορούσε 
να αποβεί επιζήμια για τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της Ευρώπης.

Παρά τις εμφανείς ενδείξεις 
σταθεροποίησης, η κατάσταση της 
αγοράς εργασίας προβλέπεται να 
παραμείνει ευάλωτη. Οι εξελίξεις σε 
αυτό το μέτωπο θα έχουν καθοριστική 
σημασία για τη διαδικασία ανάκαμψης 
της ΕΕ και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πηγή αμφίρροπων 
εξελίξεων με πιθανότητα τόσο 
δυσμενέστερων όσο και ευνοϊκότερων 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τις 
προβλέψεις, ανάλογα και με την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, η 
βελτίωση που παρουσιάζεται στις 
αναδυόμενες αγορές και η επακόλουθη 
ανάκαμψη του εμπορίου θα μπορούσαν 
να τονώσουν περισσότερο την οικονομία 
της ΕΕ, σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι 
αναμένεται επί του παρόντος. Η 
πρόσφατη βελτίωση της εμπιστοσύνης 
(ιδίως στον τομέα της μεταποίησης) 
αποτελεί ένδειξη για πιθανότητα 
ευνοϊκότερων εξελίξεων στο άμεσο 
μέλλον. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 
χρηματοπιστωτικής στήριξης προς την 
Ελλάδα αναμένεται να τονώσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και των 
καταναλωτών. Οι κίνδυνοι όσον αφορά 
τον πληθωρισμό φαίνεται επίσης να 
αλληλοεξουδετερώνονται σε μεγάλο 
βαθμό.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μαθήματα από την ελληνική κρίση για την ΕΕ
Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η κρίση στην Ελλάδα αφορά ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τη συμφωνία για τα μέτρα, τα οποία αφορούν στην 
αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης, από τους ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών , το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ευθύνη της επιτροπής για τις οικονομικές και 
νομισματικές υποθέσεις, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συζητήσει για το σκηνικό που 
διαμορφώνεται. Ηγετικές οικονομικές προσωπικότητες συμμετείχαν στη συζήτηση, 
ανάμεσά τους και ο Gerald Corrigan, πρόεδρος της Goldman Sachs, αλλά και ο 
Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Olli Rehn. Οι ομιλητές, 
εκτός από τις αναφορές στην κερδοσκοπία, περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τις 
δυνατότητες ενδυνάμωσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση αλλά και γύρω 
από τους τρόπους οι οποίοι θα καθιστούσαν δυνατή μια συνολική βελτίωση των 
αναφορών των εθνικών στατιστικών. Η ελληνική λοιπόν περίπτωση αποτελεί πρόκληση, 
για ολόκληρη την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική των κρατών-μελών, τα οποία 
μπορούν και οφείλουν να πάρουν μαθήματα από τα λάθη των πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
«Νέα» ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με κύριο συνομιλητή τον Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική 
Ανάπτυξη, Dacian Ciolos. Ως γνωστόν η Συνθήκη της Λισαβόνας-που τέθηκε σε ισχύ 
αρκετά πρόσφατα-δίνει στα μέλη του Κοινοβουλίου περισσότερες αρμοδιότητες σχετικά 
με τη διαμόρφωση της ΚΑΠ (συν-απόφαση). O D. Ciolos επικεντρώθηκε στην 
αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεισφοράς της ΚΑΠ στη στρατηγική 2020 αλλά σαν 
προτεραιότητα έθεσε την επικοινωνία της Ένωσης με τους ευρωπαίους πολίτες. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε «.. .οι πολίτες θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα και το χρόνο να 
εκφράζουν τις απόψεις τους.» Σημαντικό μέρος της συζήτησης κατέλαβε η προώθηση 
της πράσινης αγροτικής πολιτικής. Ο Επίτροπος τόνισε ακόμα ότι οι μικροί αγροτικοί 
παραγωγοί πρέπει να επωφεληθούν από τις πολιτικές της ΕΕ. Τέλος, είναι απαραίτητο να 
αναδειχθεί η μεγάλη ευθύνη που φέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
απέναντι στους ψηφοφόρους τους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
εμπλουτισμένες αρμοδιότητες που τους παραχωρεί η Συνθήκη.
Περιβαλλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες απασγόλιιστκ
35 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικεφαλής τον Επίτροπο 
Περιβάλλοντος Janez Potocnik, ώστε να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα και οικολογικά 
προγράμματα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας. Η 
χρηματοδότηση είναι ανοιχτή για νέα σχέδια στο χώρο της ανακύκλωσης υλικών, 
βιώσιμων οικοδομικών υλικών, στον τομέα του φαγητού και ποτού και γενικότερα σε 
πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας, δηλαδή επιχειρηματικών σχεδίων που 
συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και 9 
Σεπτεμβρίου 2010 και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτές κυρίως μικροί 
παραγωγοί με καινοτόμα βιολογικά ή φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Το σχέδιο 
φαίνεται πολύ φιλόδοξο και κινείται σαφώς προς την κατεύθυνση της θετικής αλλαγής 
στάσης προς το περιβάλλον.
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Ενεργειακή πολιτική
Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων με βάση το πόση ενέργεια καταναλώνουν, αποτελεί 
θέμα διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο προτείνει μια κλίμακα από το Α έως το G με σταδιακή διαβάθμιση χρώματος 
από σκούρο πράσινο σε κόκκινο ώστε να είναι εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με οδηγία-που αποσκοπεί στη μείωση 
των μεγάλων διαφορών ανάμεσα στα κράτη-μέλη-όλα τα νέα κτίρια από 31/01/2020 
πρέπει να είναι ενεργειακά στη χαμηλότερη κλίμακα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα κτίρια 
που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές, αλλά με προθεσμία δυο χρόνια νωρίτερα. 
Οι προσπάθειες καταβάλλονται στα πλαίσια του στόχου για μείωση 20% της 
κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% 
του συνόλου. Οι προσπάθειες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν ληφθεί υπόψη η 
επικείμενη συνάντηση στο Μεξικό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, όπου τα 
θέματα για το περιβάλλον θα αποτελέσουν σημείο αντιπαράθεσης.
Τα επιτεύγματα της πολιτικής συνογής /
Σε συνάντησή του με αντιπροσώπους από τα κράτη-μέλη, ο Επίτροπος για την 
Περιφερειακή Ανάπτυξη Johannes Hahn, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της πολιτικής 
συνοχής. Στα επιτεύγματα αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι 1,4 εκατομμύρια 
νέες θέσεις εργασίας και τα 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου που δημιουργήθηκαν από 
το 2000 έως το 2006. Επιπλέον 14 εκατομμύρια άνθρωποι πίνουν ποιοτικότερο νερό και 
όλα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στα 123 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Επίτροπος δήλωσε ότι οι 
επενδύσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές στο μέτρο που καθιστούν την Ένωση 
ορατή στους πολίτες αλλά βοηθούν και στη μεγέθυνση των οικονομικών δεικτών.
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ΦΑΚΕΛΟΣ:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η Ε.Ε.

Α. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Παρατίθενται η Δήλωση μετά την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ (8/5/2010), η Δήλωση (μετάφραση) του ΕυΓομτοαρ 
(2/5/2010), η Δήλωση (μετάφραση) για την υποστήριξη προς την Ελλάδα από τα μέλη 
της Ευρωζώνης (11/4/2010) και η Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 
ζώνης του ευρώ, μετά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (25/3/2010).

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩ2, 8 Μάνου 2010.

1/ Εφαρμογή της δέσμης στήριξης για την Ελλάδα
-Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, δεσμευθήκαμε να αναλάβουμε αποφασιστικά και 

συντονισμένα δράση για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην 
ευρωζώνη εν γένει.
Ύστερα από το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, την 23η Απριλίου, και από τη 
συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα στις 2 Μάί'ου, θα διαθέσουμε στην 
Ελλάδα 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινό πακέτο με το ΔΝΤ, ύψους 110 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα θα λάβει μια πρώτη δόση τις προσεχείς ημέρες, πριν 
από τις 19 Μαΐου.
Το πρόγραμμα που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. 
Αντιμετωπίζει τις σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπίες, θα καταστήσει την οικονομία 
ανταγωνιστικότερη και θα θέσει τις βάσεις για ισχυρότερη και διαρκέστερη οικονομική 
μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την απόλυτη προσήλωση της ελληνικής 
κυβέρνησης στην πλήρη υλοποίηση των ζωτικών αυτών μεταρρυθμίσεων.
Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αντικατοπτρίζουν τις αρχές της υπευθυνότητας και της 
αλληλεγγύης, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και βρίσκονται στο 
επίκεντρο της νομισματικής ένωσης.

2/ Αντίδραση στην παρούσα κρίση
Στην παρούσα κρίση, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τη 
σταθερότητα, ενότητα και ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ. Όλα τα θεσμικά όργανα της 
ζώνης του ευρώ (Συμβούλιο, Ειτροπή, ΕΚΤ), καθώς και όλα τα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ, συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων μέσων, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
Σήμερα, συμφωνήσαμε τα εξής:
- Πρώτον, η δημοσιονομική εξυγίανση συνιστά προτεραιότητα όλων μας και θα λάβουμε 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους για το

2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/l 14310.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/l
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τρέχον και για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. 
Έκαστος εξ ημών είναι έτοιμος, ανάλογα με την κατάσταση της χώρας του, να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της εξυγίανσης και για τη διασφάλιση της 
διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί από το 
Συμβούλιο Εοοίϊη βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. 
Ζητήσαμε επίσης από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να εφαρμόζουν αυστηρά τις 
συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.
- Δεύτερον, υποστηρίζουμε πλήρως την ΕΚΤ στις ενέργειές της προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
- Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή θα προτείνει 
Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης για να προστατέψει την χρηματοοικονομική 
σταθερότητα στην Ευρώπη. Θα υποβληθεί προς απόφαση σε έκτακτη σύνοδο του 
ΕΘΟΠΝ, την οποία η ισπανική προεδρία θα συγκαλέσει αυτή την Κυριακή, 9 Μαΐου.

3/ Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης /
Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο της 
ειδικής ομάδας, της οποίας ηγείται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
προτιθέμεθα:
- να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε την οικονομική εποπτεία και το συντονισμό της 
πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, μεταξύ άλλων εξετάζοντας προσεκτικά τα επίπεδα χρέους 
και τις εξελίξεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα,
- να ενισχύσουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες για την εποπτεία των κρατών μελών 
της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και με αποτελεσματικότερες κυρώσεις, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό 
πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων, σεβόμενοι την αρχή
της ιδίας δημοσιονομικής ευθύνης των κρατών μελών. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αποφάσισε να επιταχύνει τις εργασίες της ειδικής ομάδας. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει τις προτάσεις της την ερχόμενη εβδομάδα, στις 12 Μαΐου.

4/ Ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών και καταπολέμηση της 
κερδοσκοπίας
Τέλος, συμφωνήσαμε ότι οι τρέχουσες αναταραχές στις αγορές τονίζουν την ανάγκη να 
υπάρξει ταχεία πρόοδος όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματαγορών. Η 
αύξηση της διαφάνειας και της εποπτείας στις αγορές παραγώγων και η εξέταση του 
ρόλου των οργανισμών αξιολόγησης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών 
προτεραιοτήτων της ΕΕ. Συμφωνήσαμε επίσης να επιταθούν οι εργασίες για τη 
διαχείριση και την επίλυση κρίσεων στο χρηματοοικονομικό τομέα, όπως και για τη 
δίκαιη και ουσιαστική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστος των κρίσεων. 
Οι εργασίες αξιολόγησης του κατά πόσον απαιτούνται περισσότερα μέτρα σε ό,τι αφορά 
την πρόσφατη κερδοσκοπία εναντίον κρατικών οφειλετών θα πρέπει να επιταχυνθούν. 
Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτίθεται να συζητήσει τα 
θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, με βάση, εφόσον είναι απαραίτητο, 
τις προτάσεις της Επιτροπής.»
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ΔΗΛΩΣΗ TOY EUROGROUP3, 2 Μαΐου 2010

Οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι, για την Ελλάδα, η πρόσβαση στην 
αγορά δεν είναι ικανοποιητική και ότι επιβάλλεται η παροχή ενός δανείου για την 
προστασία της οικονομικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ συνολικά. Κατόπιν 
σχετικού αιτήματος των ελληνικών αρχών, τα μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν 
ομόφωνα σήμερα να ενεργοποιήσουν τη στήριξη σταθερότητας στην Ελλάδα μέσω 
διμερών δανείων που θα συγκεντρωθούν κεντρικά από την Ε. Επιτροπή, υπό τους όρους 
που καθορίστηκαν στη δήλωση της 11ης Απριλίου. Αναμένεται ότι η κοινοβουλευτική 
έγκριση, που απαιτείται σε ορισμένα κράτη μέλη πριν από την καταβολή της πρώτης 
δόσης, θα δοθεί γρήγορα. To Eurogroup εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η φιλόδοξη 
φορολογική ρύθμιση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το πρόγραμμα 
των ελληνικών αρχών θα σταθεροποιήσουν τη δημοσιονομική και την οικονομική 
κατάσταση και θα αντιμετωπίσουν με αποφασιστικό τρόπο τις δημοσιονομικές και 
δομικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ισχυρή 
τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
προστατευθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος από κοινού με το ΔΝΤ θα διατεθούν 
110 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησής 
της, με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έτοιμα να συμβάλουν με 80 δισεκατομμύρια ευρώ, 
εκ των οποίων μέχρι 30 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος. Το πρώτο μέρος του 
ποσού θα εκταμιευθεί πριν από τις 19 Μαΐου, ημερομηνία που λήγουν οι υποχρεώσεις 
πληρωμών της ελληνικής κυβέρνησης. Η οικονομική ενίσχυση της ευρωζώνης θα δοθεί 
σύμφωνα με μια πολιτική προϋποθέσεων, βάσει ενός προγράμματος που έχει συζητηθεί 
με τις ελληνικές αρχές από την Ε. Επιτροπή και το ΔΝΤ, σε συνδυασμό με την ΕΚΤ. Το 
πρόγραμμα εγκρίθηκε από το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο στις (2/5/2010) και το 
Eurogroup, βάσει μιας αξιολόγησης της Επιτροπής και της ΕΚΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει τις μέχρι σήμερα προσπάθειες της 
ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις δημοσιονομικές ανισορροπίες 
καθώς επίσης και τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο ενός τριετούς 
προγράμματος που συμφωνήθηκε με την Ε. Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, το οποίο 
ανήγγειλε, επίσης, τη συμφωνία για υποστήριξη των εκπροσώπων του με την Ελλάδα. 
Τα κύρια στοιχεία της πολιτικής των προϋποθέσεων, όπως επικυρώνονται σήμερα, θα 
καταχωρηθούν σε μια απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 126 και 136 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., η οποία θα υιοθετηθεί επισήμως τις ερχόμενες 
ημέρες, και θα αναλυθούν λεπτομερώς σε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, που θα 
συμφωνηθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ε. Επιτροπής, εν ονόματι των κρατών 
μελών της ευρωζώνης.

3 Μετάφραση από την Ομάδα του δελτίου της σχετικής δήλωσης στο 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/l 14130.pdf
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«ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ»4, 11 Απριλίου 2010

Μετά τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ 
στις 25 Μαρτίου, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν τους όρους της 
οικονομικής στήριξης που θα δοθεί στην Ελλάδα, όταν χρειασθεί, για τη διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ είναι έτοιμα να παράσχουν χρηματοδότηση μέσω διμερών δανείων 
που διατίθενται κεντρικά από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Η Ε. Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, θα αρχίσει να 
εργάζεται τη Δευτέρα 12 Απριλίου, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τις 
ελληνικές αρχές για ένα κοινό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών και των 
όρων, με βάση τις συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο Ecofin του Φεβρουάριου). 
Παράλληλα, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σε 
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχουν ταχεία βοήθεια προς την 
Ελλάδα.

Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα αποφασίσουν για την ενεργοποίηση της 
στήριξης, όταν χρειαστεί, καθώς και για τις εκταμιεύσεις από τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ είναι 
έτοιμα να συμβάλουν από την πλευρά τους, μέχρι και €30 δισ. κατά το πρώτο έτος για 
την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών σε ένα κοινό πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί 
και θα συγχρηματοδοτηθεί με το ΔΝΤ. Η χρηματοδοτική στήριξη για τα επόμενα έτη θα 
αποφασιστεί κατόπιν συμφωνίας ενός κοινού προγράμματος

Προκειμένου να τεθούν κίνητρα για την Ελλάδα να επιστρέφει στη 
χρηματοδότηση της αγοράς, τα δάνεια των κρατών μελών της ζώνης ευρώ θα 
χορηγούνται με επιτόκια με μη ευνοϊκούς όρους. Η φόρμουλα τιμολόγησης που 
χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ αποτελεί το κατάλληλο σημείο αναφοράς για τον 
καθορισμό των όρων για τα διμερή δάνεια που θα χορηγηθούν από τα μέλη της ζώνης 
του ευρώ, αν και με ορισμένες προσαρμογές. Τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, θα 
πρέπει να βασίζονται σε τρίμηνα Euribor. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου θα βασίζονται 
σε ποσοστά που αντιστοιχούν σε επιτόκια Euribor ανταλλαγής για τις σχετικές 
προθεσμίες λήξης. Θα πρέπει να εφαρμόζεται χρέωση των 300 μονάδων βάσης, ενώ 100 
μονάδες βάσης θα χρεώνονται για τα ποσά που εκκρεμούν για περισσότερο από τρία 
χρόνια. Σύμφωνα με τα τέλη του ΔΝΤ, ένα εφάπαξ ποσό ύψους, κατ’ανώτατο όριο, 50 
μονάδων βάσης θα χρεωθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Για παράδειγμα, 
αν στις 9 Απριλίου χορηγείτο στην Ελλάδα ένα τριετές δάνειο σταθερού επιτοκίου, το 
ποσοστό θα ήταν περίπου της τάξης του 5%. Η Ευρωομάδα είναι πεπεισμένη ότι οι 
αποφασιστικές προσπάθειες των ελληνικών αρχών και των Ευρωπαίων εταίρων της θα 
επιτρέψει να ξεπεραστούν οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις της 
ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωομάδα χαιρετίζει την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού κατά τους πρώτους μήνες του έτους, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα αποδίδουν καρπούς.

4 Μετάφραση από την Ομάδα του δελτίου της σχετικής δήλωσης στο ϋϊΐρ://Λνιν\ν.<:οιΐ8Ϊϋιιπι.
ειίΓΟΡΗ.βιι /ιΐΒάι^/τπκ ά3ϊ3/άθ€$/ρΓ685άαϊ3/βη/6(:/113686.pdf
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«ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩ»5 3, 25 Μαρτίου 2010.

Επιβεβαιώνουμε εκ νέου ότι όλα τα μέρη της ζώνης του ευρώ πρέπει να ασκούν 
υγιείς εθνικές πολιτικές βάσει των συμφωνηθέντων κανόνων και πρέπει να έχουν 
επίγνωση της κοινής ευθύνης τους για την οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα 
της ζώνης. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και 
επικροτούμε τα συμπληρωματικά μέτρα που αναγγέλθηκαν στις 3 Μαρτίου και τα οποία 
επαρκούν για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων του 2010.

Αναγνωρίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές έλαβαν φιλόδοξα και αποφασιστικά 
μέτρα τα οποία αναμένεται να επιτρέψουν στην Ελλάδα να ανακτήσει την πλήρη 
εμπιστοσύνη των αγορών.

Τα μέτρα εξυγίανσης που έλαβε η Ελλάδα αποτελούν σημαντική συμβολή προς 
την ενίσχυση της δημοσιονομικής διατηρησιμότητας και της εμπιστοσύνης της αγοράς. 
Η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε χρηματοδοτική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεν 
ελήφθη σήμερα απόφαση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού που αναφέρεται 
κατωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επιβεβαιώνουν εκ νέου 
την ετοιμότητά τους να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, εφόσον 
χρειασθεί, για να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο 
σύνολό της, όπως αποφασίστηκε την 11η Φεβρουάριου.

Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι έτοιμα να συνεισφέρουν σε συντονισμένο 
διμερή δανεισμό, στο πλαίσιο δέσμης η οποία θα περιλαμβάνει ουσιαστική 
χρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πλειοψηφική ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση.

Ο μηχανισμός αυτός ο οποίος συμπληρώνει τη χρηματοδότηση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να θεωρείται ως έσχατο μέτρο, το οποίο θα σημαίνει 
ιδίως ότι δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση της αγοράς. Οποιαδήποτε εκταμίευση 
σχετική με τον διμερή δανεισμό θα αποφασίζεται με ομοφωνία από τα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης, βάσει αυστηρών προϋποθέσεων καθώς και αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αναμένουμε από τα κράτη μέλη του ευρώ να συμμετάσχουν με βάση την κλείδα 
κατανομής της ΕΚΤ που τους αντιστοιχεί. Στόχος του μηχανισμού αυτού δεν θα είναι η 
παροχή χρηματοδότησης με βάση ένα μέσο όρο των επιτοκίων της ευρωζώνης, αλλά να 
θέτει κίνητρα για επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές το συντομότερο δυνατό, 
μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης κινδύνων. Τα επιτόκια θα διαμορφώνονται με μη 
χαριστικούς όρους, δηλ. δεν θα περιλαμβάνουν στοιχεία επιδότησης. Οι αποφάσεις που 
θα λαμβάνονται δυνάμει του μηχανισμού αυτού θα συνάδουν πλήρως με τη Συνθήκη και 
τις εθνικές νομοθεσίες.

Επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην εφαρμογή πολιτικών που αποβλέπουν 
στην αποκατάσταση ισχυρής, βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ισχυρό συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να βελτιώσει 
την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουμε να ενισχυθεί ο

3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/l 13565.pdf
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ρόλος του στον οικονομικό συντονισμό και στον καθορισμό της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί και να 
συμπληρωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο για την εξασφάλιση δημοσιονομικής βιωσιμότητας 
στην ευρωζώνη και την ενίσχυση της ικανότητάς της να ενεργεί σε περιόδους κρίσης.

Στο μέλλον, πρέπει να ενισχυθεί η επιτήρηση των οικονομικών και 
δημοσιονομικών κινδύνων καθώς και των μέσων για την πρόληψή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Επιπλέον, 
χρειαζόμαστε ένα εύρωστο πλαίσιο αντιμετώπισης των κρίσεων, τηρουμένης της αρχής 
της δημοσιονομικής ευθύνης των κρατών μελών.

Ζητούμε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συστήσει, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, ειδική ομάδα με αντιπροσώπους των κρατών μελών, της 
εναλλασσόμενης Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,' η οποία θα 
υποβάλει στο Συμβούλιο, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, τα απαιτούμενα μέτρα για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις προς 
ενίσχυση του νομικού πλαισίου.»

Β. «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ».6

Το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για το 
μέλλον της ζώνης του ευρώ. Οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν ότι έχουν 
περιορισμένη πίστη στην επίσημη θέση της Ελλάδας, ότι δηλαδή η χώρα έχει ήδη κάνει 
αρκετά για αυτή τη χρονιά και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Είναι προφανές, ακόμη και με 
μια επιπόλαια ματιά, ότι σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων δεν είναι πιθανό να 
υλοποιηθεί και ότι οι σκληρές επιλογές και οι αναπόφευκτες περικοπές αναβλήθηκαν. 
Κατά συνέπεια, η κύρια αδυναμία αυτού του προϋπολογισμού είναι ότι, μακροπρόθεσμα, 
δεν είναι αξιόπιστος, δεδομένου ότι η απαιτούμενη μακροχρόνια προσαρμογή είναι η 
μείωση του ελλείμματος στο 10% του ΑΕΠ. Μια μείωση τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σε λίγα χρόνια.

Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 2010 περιλαμβάνει μέτρα που, επισήμως, 
πρέπει να μειώσουν το έλλειμμα στο 6% του ΑΕΠ, με σχεδόν τα 2/3 να προέρχονται από 
φορολογικές αυξήσεις και το 1/3 από περικοπές δαπανών. Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι τα 
επιτυχημένα προγράμματα προσαρμογής συνήθως έχουν αντίθετη κατανομή μεταξύ των 
περικοπών των δαπανών και της αύξησης των εισοδημάτων.

Γενικότερα, φαίνεται ότι η δυναμική για περαιτέρω αυξήσεις εσόδων 
περιορίζεται λόγω του ότι το ΦΠΑ έχει τώρα φτάσει στο 21% και οι έμμεσοι φόροι είναι 
ήδη υψηλοί. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του 
2010 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα δείγμα γραφής για την επιτυχία ή μη του τριετούς 
προγράμματος με το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει να περιορίσει το έλλειμμά της στο 
10% του ΑΕΠ. Ποιες επιπλέον βελτιώσεις στο έλλειμμα μπορούν να βρεθούν σε μια

6 Daniel Gros, “The Greek Fiscal Adjustment Programme: An evaluation”, 21/4/2010, 
Commentary του European Policy Centre στο http://www.ceps.eu/book/greek-fiscal-adiustment- 
programme-evaluation - Ελεύθερη μετάφραση από την Ομάδα του δελτίου. Το Σχόλιο αυτό είχε 
γραφτεί πριν ανακοινωθούν τα πρόσθετα μέτρα.
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οικονομία που είναι πιθανό να καταρρακωθεί και, κατά συνέπεια, είναι απίθανο να 
παράγει υψηλότερα φορολογικά έσοδα;

Σημαντικές περικοπές στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης εμφανίζονται 
αναπόφευκτες. Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ 
και, κατά συνέπεια, αποτελούν τη βάση για περικοπές τρεις φορές μεγαλύτερες από το 
συνολικό ποσό των μισθών του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του 
ελλείμματος που έχει προκύψει κατά την τελευταία δεκαετία μπορεί να αποδοθεί στην 
ευρεία επέκταση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης από ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο 
από το 20% του ΑΕΠ στο 30% του ΑΕΠ. Από αυτό το ποσοστό θα πρέπει να γίνουν οι 
μεγάλες περικοπές αν τα δημόσια οικονομικά τεθούν σε μια βιώσιμη βάση στην Ελλάδα. 
Από την άλλη, όμως, πλευρά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κυβέρνηση θα είναι 
πρόθυμη και σε θέση να προωθήσει περικοπές πριν προχωρήσει η κρίση.

Μια ενδελεχής ανάλυση των μεμονωμένων μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Σταθερότητας της Ε.Ε. θα κατέληγε ότι τα μισά μέτρα δεν πείθουν κα 
δεν είναι πιθανό να οδηγήσουν στο σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα. Αυτό εφαρμόζεται, 
ιδιαίτερα, στο μέρος των εσόδων.

Η κοινή αποστολή του ΔΝΤ/Ε.Ε. που άρχισε στην Αθήνα είναι πιθανό να επιμείνει 
στα ουσιαστικά πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται, αν η χώρα συνειδητοποιήσει το στόχο 
της επίτευξης μιας βιώσιμης φορολογικής στάσης έως το 2012.

Γ. ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Αγγλικός τύπος
Η προσφυγή της Ελλάδας στην Ε.Ε. και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

μονοπώλησε το ενδιαφέρον του αγγλικού τύπου. Εκτενής αναφορά γίνεται στον αγγλικό 
τύπο στο ότι για να λάβει η Ελλάδα τα δάνεια που της έχουν υποσχεθεί οι χώρες της 
ευρωζώνης είναι απαραίτητο να εφαρμόσει, χωρίς αποκλίσεις, όλες τις μεταρρυθμίσεις 
για τις οποίες έχει δεσμευθεί προκειμένου να μειώσει τα δημόσια ελλείμματα της. 
Αναφέρεται, μάλιστα, ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει «μείζονες» 
δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, θετικός ήταν απέναντι στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να 
προσφύγει στον κοινοτικό μηχανισμό στήριξης για την οικονομία ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Durâo Barroso, εκτιμώντας ότι το αίτημα για 
οικονομική βοήθεια της Ελλάδας που έχει επιβαρυνθεί με ένα χρέος ρεκόρ, είναι πολύ 
καλό «για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ». Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι 
προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η προετοιμασία ενός προγράμματος προσαρμογής, 
η οποία όπως τόνισε είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία.

Επιπλέον, αρκετές αναφορές γίνονται στην αρνητική στάση της Γερμανίας για τη 
δανειοδότηση της Ελλάδας. Επισημαινόταν ότι οι χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα, 
που θα έχουν τη μορφή συντονισμένης δανειοδότησης από τις χώρες της ευρωζώνης, θα 
συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή των αποφάσεων για (συγκεκριμένες) σε κάθε φάση 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης αναφορές γίνονταν στο ζήτημα της 
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών ενώ επισημαινόταν ότι τα υπερβολικά ελλείμματα 
και χρέη αποτελούν γενικότερο διεθνές πρόβλημα και αναφερόταν η εκτίμηση του

http://www.ceps.eu/book/greek-fiscal-adiustment-programme-evaluation
http://www.ceps.eu/book/greek-fiscal-adiustment-programme-evaluation
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Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με την οποία όλες οι αναπτυγμένες 
οικονομίες, ανάμεσα τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπρεπε να 
περιορίσουν σημαντικά τη δημοσιονομική τους πολιτική μέσα στην επόμενη δεκαετία 
για να σταθεροποιήσουν το έλλειμμά τους.

■ “Greek crisis: the high cost of inaction”, 28/4/ 2010, Financial Times
■ Munchau M, “Greece is Europe's very own subprime crisis”, 24 /4/2010, Financial 

Times
■ Gamham P, “Greece crisis takes toll on euro”, 23/4/2010, Financial Times
■ Amott S, “Greece calls on EU-IMF lifeline to calm markets”, 24/4/2010, The 

Independent
■ O'Grady S, “Merkel defies critics to back Greek rescue”, 24/4/2010, The Independent
■ Hamilton A, “Save Greece and we save ourselves”, 29/4/2010, The Independent

Γ αλλικός τύπος
Kat για το μήνα Απρίλιο στα πρωτοσέλιδα των γαλλικών εφημερίδων κυριαρχεί η 

οικονομική κρίση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 
1930. Σ’ αυτό προστίθεται και η ολιγωρία της Γερμανίας να εγκρίνει τη στήριξη για την 
Ελλάδα. Η Γερμανία ήθελε τα δάνεια στην ευρωζώνη να χορηγούνται με επιτόκια της 
αγοράς της τάξης του 7,4%, ενώ ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, ήθελε ένα 
ποσοστό κοντά σε εκείνα που έχουν οι χώρες ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
γαλλικού τύπου, ο συμβιβασμός ήταν λογικός. «Στόχος μας είναι να συνεχίσει να 
δανείζεται η Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα από τις αγορές, όπως κάνει σήμερα με 
έντοκα γραμμάτια δημοσίου».)

Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, οι χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης και 
ενδιαφέρονται για το κοινό νόμισμα θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο από το 
αναμενόμενο για να μπορέσουν να το υιοθετήσουν. Μεταξύ των χωρών του πρώην 
κομμουνιστικού μπλοκ, μόνο η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μέχρι σήμερα υιοθετήσει 
το ευρώ. Ο κατάλογος των υποψηφίων είναι μακρύς. Οι τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής - 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία - έχουν ήδη συνδέσει τα νομίσματά τους με το ευρώ με 
σταθερό επιτόκιο. Η Εσθονία επιθυμεί να το υιοθετήσει, μέχρι το 2011, ενώ η Βουλγαρία 
θέλει, αρχής γενομένης από φέτος να περιληφθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αντλώντας επιχειρήματα από την κρίση, η Πολωνία και η 
Ουγγαρία είχαν ζητήσει, το 2009, οι ιδρυτές του ευρώ να απλουστεύσουν τη διαδικασία 
της ένταξης. Η Ουγγαρία έχει μεγάλο δημόσιο χρέος που αγγίζει το 80% του ΑΕΠ της, 
επλήγη από την κρίση, το φθινόπωρο του 2008 και δέχτηκε χρηματοδοτική ενίσχυση από 
το ΔΝΤ και την Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας έπληξε τη 
συνοχή της νομισματικής ένωσης και αποδυνάμωσε τη διεύρυνσή της. «Οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να αποθαρρύνουν ορισμένους υποψήφιους», λέει 
ο Gunter Deuber, οικονομολόγος της Deutsche Bank και ειδικός στην Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, η θέση του Oli Rehn, 
Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων, για την κρίση στην 
ευρωζώνη είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και στη βελτίωση της «οικονομικής διακυβέρνησης». 
O Oli Rehn επιθυμεί την ενίσχυση των εργαλείων στήριξης και την εξασφάλιση ότι εκτός 
από τα ελλείμματα και το χρέος, και άλλοι δείκτες θα λαμβάνονται υπόψη στις Βρυξέλλες
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και ότι οι κυρώσεις θα είναι ταχύτερες, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη της 
ελληνικής κρίσης.

Τελικά, ενώ η Ελλάδα άρχισε τις συνομιλίες με αξιωματούχους της ΕΚΤ και του 
ΔΝΤ σχετικά με τους όρους του προγράμματος βοήθειας που παρέχεται από την ευρωζώνη, 
η Γαλλία δεσμεύτηκε για τη χορήγηση, εφόσον χρειαστεί, ενός δανείου ύψους 6,3 δισ. €. Ο 
γενικός μηχανισμός είναι €30 δισ. για το πρώτο έτος, δεδομένου ότι κάθε χώρα καλείται να 
συμμετάσχει, με βάση το ποσοστό που κατέχει στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (20,97% για τη 
Γαλλία). «Είμαστε στο πλαίσιο των διμερών δανείων, δεν είναι ένα δώρο», τόνισε στον 
τύπο, η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομίας Christine Lagarde. Με τη σειρά της, η Lagarde 
ευελπιστεί: «Όλες οι χώρες θα είναι συνδετικοί κρίκοι την ίδια στιγμή. Δηλαδή μέσα 
Μαΐου». Εκείνη την περίοδο, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει περίπου 8 δισεκατ. € για να 
αναχρηματοδοτήσει το χρέος της ενώ οι γερμανικές εκλογές στο κρατίδιο της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την καγκελάριο Angela 
Merkel, θα έχουν πραγματοποιηθεί. Πάντως και η Γ αλλία και η Γ ερμανία έχουν εντείνει 
τις πιέσεις τους στην Ελλάδα σχετικά με τους όρους για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

■ “La fragilité économique et politique du Portugal fait craindre que le pays soit la 
prochaine cible des marches”, Le Monde, 26.04.2010

■ “Paris et Berlin posent leurs conditions au versement des aides à la Grèce”, Le Monde, 
25.04.2010

■ “Les marchés font monter la pression sur la Grèce”, Le Monde, 26-04-2010
■ “Le nouveau déficit de la Grèce inquiète les marches”, Le Figaro, 22-04-2010
■ «L'Allemagne persiste: “Athènes n'a pas demandé d'aide”», AFP- Le Monde, 21-04- 

2010
■ “La France s'engage sur un prêt de 6,3 milliards d’euros à la Grèce”, Le Monde, 21-04-

2010
■ “Athènes attend que les marchés repartent et retrouvent confiance”, Le Monde, 13-04- 

2010
■ “Pour éviter une réédition du cas grec, Bruxelles souhaite renforcer les outils de 

surveillance et de sanction”, Le Monde, 15-04-2010
■ “La Grèce se rapproche d'une demande d'aide financière d'urgence”, Le Monde, 16-04- 

2010
■ «La Grèce entame les “actions préparatoires” pour une “éventuelle activation” de l'aide 

financière européenne et du FMI», AFP-Le Monde, 16-04-2010
■ “Enfin une bonne nouvelle du côté de l'Europe!”, Le Monde, 16-04-2010
■ «La crise grecque est “désamorcée”», AFP-Le Monde, 13-04-2010
* “L'Estonie bien décidée à adopter l'euro”, AFP-Le Figaro, 02-04-2010
■ «Grèce : “Le marché est déconnecté de la réalité”», Le Figaro, 07-04-2010
■ “Les pays candidats à l’euro craignent d'être victimes de la crise grecque”, Le Monde, 

02-04-2010
■ “Le pire de la crise financière grecque est passé estime George Papandréou”, Le 

Monde, 03-04-2010
■ «Le vice-premier ministre grec dénonce les "préjugés raciaux" allemands», Le Monde, 

05-04-2010

Γ ερμανικός τύπος

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο προβληματισμός γύρω από τη διαχείριση της 
οικονομικής κρίσης και την περίπτωση της Ελλάδας παρουσιάζεται κατά τρόπο 
«συγκεχυμένο», αποτυπώνοντας διαφορετικές και άλλοτε αντικρουόμενες μεταξύ τους
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αντιλήψεις που βρίσκουν τη «λογική» τους στις ανατροπές και ραγδαίες εξελίξεις του 
Απρίλη. Είναι κρίσιμης σημασίας η διαπίστωση ότι η επισκόπηση που ακολουθεί είναι 
σαφώς επηρεασμένη από τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές και η σκοπιά είναι 
περισσότερο «Γερμανική» παρά «Ευρωπαϊκή».

Επιχειρώντας έναν απολογισμό της Συνόδου Κορυφής στα τέλη Μαρτίου, οι 
αρθρογράφοι διαπιστώνουν ότι η Γερμανία δεν είχε ποτέ άλλοτε βρεθεί κάτω από τόση 
μεγάλη πίεση. Από τη μία πλευρά, οι σκληροπυρηνικοί, σπεύδουν να τονίσουν ότι στην 
Ευρώπη «φυσάει ένας νέος άνεμος» καθώς για δεκαετίες η Γερμανία «πλήρωνε» στο 
όνομα της «Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», τώρα όμως οι όροι αλλάζουν κι η χώρα 
απαλλάχτηκε από τον πάγιο ρόλο της ως κύριος χρηματοδότης της Ε.Ε. Η άλλη πλευρά, 
κάνει λόγο για μία «νέα γερμανική δικτατορία» που ασκείται από τη Σιδηρά Κυρία, 
Angela Merkel, το προφίλ της οποίας απομονώνει διπλωματικά τη χώρα. Η κριτική 
στρέφεται γύρω από την επικοινωνιακή πολιτική της Καγκελαρίου, η οποία μέσω των 
καθυστερήσεων και των ασαφειών των γερμανικών θέσεων στις συναντήσεις των 
Βρυξελλών είχε ως αποτέλεσμα τον έντονο προβληματισμό των διεθνών χρηματαγορών. 
Τελικά, η Angela Merkel, σχολιάζει η Die Welt την επομένη της συμφωνίας του 
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, δεν κατάφερε να καθυστερήσει 
περισσότερο το ζήτημα της συνεργασίας των κρατών-μελών της Ευρωζώνης με συνέπεια 
την ενίσχυση της δυσαρέσκειας των Γερμανών πολιτών. Το ερώτημα που απασχολεί 
είναι κατά πόσον πρόκειται για μία ακόμη «επιδότηση» την οποία θα επιβαρυνθεί ο 
Γερμανός φορολογούμενος, ή, όπως μάχεται ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών 
Wolfgang Schäuble, εάν προασπίζονται γερμανικά οικονομικά συμφέροντα στην 
Ευρωζώνη.

Ως προς την Ελλάδα, από τις αρχές μέχρι και τα μέσα Απριλίου, σημαντική μερίδα 
του γερμανικού τύπου χαιρετίζει τις προσπάθειές της να ξεπεράσει την οικονομική κρίση 
βασιζόμενη στις δυνατότητές της. Χαρακτηριστικό άρθρο της Frankfurter Allgemeine 
Zeitung μάλιστα διαβλέπει σημάδια ωρίμανσης της ελληνικής νοοτροπίας. Από τα μέσα 
έως τέλη Απριλίου, όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται εκ νέου. Τις τελευταίες μέρες οι 
ανησυχίες γύρω από την οικονομία της Ελλάδας πληθαίνουν και η αντιπαράθεση μεταξύ 
γερμανικής κυβέρνησης, Κόμματος Ελευθέρων Δημοκρατών (FDP) και ομοσπονδιακής 
τράπεζας (Bundesbank) φουντώνει. Η τελευταία προειδοποιεί για τις αυξανόμενες 
οικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ο Πρόεδρος, Alex Weber, κρίνει 
μάλλον ανεπαρκή το μηχανισμό στήριξης. Χαρακτηριστικά, άρθρο της Die Welt, 
αναφέρει ότι η βοήθεια αποτελεί απλά μία «σταγόνα στην καυτή ελληνική πέτρα».

Γενικότερα, οι αρθρογράφοι διαπιστώνουν μία σημαντική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή 
πολιτική της Γερμανίας, η οποία θεωρείται πως ξεφεύγει από τον Ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό της και περιορίζεται στα «εσωτερικά» της. Η επιφυλακτικότητα του 
γερμανικού τύπου φτάνει στο αποκορύφωμα της όταν η συζήτηση στρέφεται γύρω από 
την ΕΚΤ, η οποία περνά μία κρίση εμπιστοσύνης. Σε δημοσιεύματα προηγούμενων 
μηνών θα μπορούσε κανείς να διακρίνει σημάδια ρήξης της ΕΚΤ με τη Γερμανία, το 
λεξιλόγιο όμως που χρησιμοποιείται τον τελευταίο μήνα είναι ιδιαίτερα αιχμηρό, πόσο 
μάλλον όταν πρόκειται για έναν θεσμό που διαμορφώθηκε κατά το πρότυπο της “Buba” 
(Bundesbank) με τις ίδιες «αυστηρές προδιαγραφές». Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ 
αποδεικνύεται κατώτερη των γερμανικών προσδοκιών, έχοντας εξελιχτεί σε βασικό 
πεδίο πολιτικής μάχης στην ΕΕ.
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Συμπερασματικά, οι ραγδαίες εξελίξεις του μήνα σε συνδυασμό με την 
παρατηρούμενη «εσωστρέφεια» της γερμανικής πολιτικής (εκλογές, πιέσεις επί του 
προϋπολογισμού, δυσαρέσκεια-απογοήτευση Γερμανών πολιτών),οδηγούν σε έναν 
βομβαρδισμό πληροφοριών αλλά και σε έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό πολιτικό 
πεδίο. Η Γερμανία αμφιταλαντεύεται όσο ποτέ άλλοτε μεταξύ «απομονωτισμού» και 
εκπλήρωσης των ευθυνών της ως μία «άγκυρα σταθερότητας» στην Ευρώπη.
■ Stephanie Lob, “Europäer sprechen vom Diktat der Deutschen”, Die Welt, 26/3/2010
■ Christoph B. Schütz und Katharina Schaeder, “Europa schwenkt auf Merkels Kurs 

ein”, Die Welt, 26/3/2010
■ Klaus-Dieter Frankenberger, “Mitten in Europa Normales Deutschland”, FAZ, 

3/4/2010
■ “Die Griechen beginnen aus der Krise zu lernen”, FAZ, 7/4/2010
* Alexander Hagelüken, “Griechenland und die Finanzmärkte Berechtigte Skepsis”, 

Sueddeutsche Zeitung, 7/4/2010
■ Jörg Eigendorf, “EU verliert in der Finanzkrise an Glaubwürdigkeit”, Die Welt, 

10/4/2010
■ Robert von Heusinger, “Euroland lässt sich vorfuhren”, Frankfurter Rundschau, 

11/4/2010
■ Manfred Schäfers, "Hilfe für Griechenland Das große Schummeln", FAZ, 13/4/2010
■ Erwin Grandinger, “Geldpolitik oder Guillotine für Griechenland, Die Welt, 

17/4/2010
■ Catherine Hoffmann, “Ein Geruch von Panik”, Sueddeutsche Zeitung, 22/4/2010
■ Florian Hassel, “Eine Umschuldung wäre Griechenlands Rettung”, Die Welt, 

24/4/2010
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.
(Για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). 

Επιλογή από ευρύτερο κείμενο από το τριμηνιαίο δελτίο που παραδόθηκε το Μάρτιο 
του 2010). Την ομάδα έργου συντονίζει ο Νίκος Κουτσιαράς. _______

«Προοπτικές για την Παγκόσμια Οικονομία», Ιανουάριος 20ΙΟ7

Η συγκεκριμένη έκθεση για το 2010 επικεντρώνεται στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, αναλύοντας τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης σε αυτές και 
προτείνοντας στρατηγικές και κατευθύνσεις πολιτικής για τη μετρίαση των δυσμενών 
συνεπειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις πιέσεις που 
αυτό δέχεται εξαιτίας της κρίσης και τις πολιτικές εκείνες που θα· δώσουν νέα ώθηση 
στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, χωρίς να εκτίθενται 
στην αβεβαιότητα και τις διακυμάνσεις που συνεπγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από τις 
διεθνείς κεφαλαιακές ροές.
Έξοδος από την κρίση-ανάκαμψη με αργούς ρυθμούς

Οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης 
έχουν, σε μεγάλο βαθμό, περάσει πλέον στο παρελθόν. Μια σειρά από μεταβλητές στις 
οποίες αντανακλάται το επίπεδο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών έχουν 
εξομαλυνθεί σε σημαντικό βαθμό συγκριτικά με τα επίπεδα στα οποία κυμάνθηκαν κατά 
την περίοδο κορύφωσης της κρίσης. Οι χρηματιστηριακές αγορές στις ανεπτυγμένες και 
στις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν ανακτήσει σχεδόν τη μισή από την αξία 
που απώλεσαν εξαιτίας της κρίσης, τα επιτόκια του διατραπεζικού δανεισμού έχουν 
εξομαλυνθεί, το ίδιο και οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 
των περισσότερων αναπτυσσομένων χωρών ως προς το δολάριο έχουν επιστρέφει στα 
προ κρίσης επίπεδά τους.

Ύστερα, λοιπόν, από δύο με τρία τρίμηνα διαδοχικών μειώσεων, το παγκόσμιο 
ΑΕΠ εισέρχεται σε τροχιά ανόδου με ρυθμούς σχετικά υψηλούς εντός του 2009 και 
μέχρι και το πρώτο μισό του 2010.

Πίνακας 1: Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολές %)
2007 2008 20091ι 2010ΐ 2011ΐ

Κόσμος 3.9 1.7 -2.2 2.7 3.2
Ανεπτυγμένες χώρες 2.6 0.4 -3.3 1.8 2.3

ΟΟΣΑ 2.5 0.3 -3.3 1.8 2.3
Ευρωζώνη 2.7 0.5 -3.9 1.0 1.7

Ιαπωνία 2.3 -1.2 -5.4 1.3 1.8
ΗΠΑ 2.1 0.4 -2.5 2.5 2.7

Χώρες εκτός ΟΟΣΑ 5.4 2.6 -2.3 2.9 3.9
Αναπτυσσόμενες χώρες 8.1 5.6 1.2 5.2 5.8

Ευρώπη Και Κεντρική Ασία 7.1 4.2 -6.2 2.7 3.6

Πηγή: \ΥΒ

7 Παγκόσμια Τράπεζα http://siteresources.worldbank.orq/INTGEP2010/Resources/GEP2010- 
Full-Report.pdf
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Ωστόσο, σταδιακά ο ρυθμός ανάπτυξης θα αρχίσει να φθίνει καθώς θα 
εξαντλούνται οι θετικές συνέπειες στο προϊόν από την εκτεταμένη δημοσιονομική 
παρέμβαση και από την προσαρμογή των αποθεμάτων, ενώ, παράλληλα, οι επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά θα περιστέλλουν τις δαπάνες τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν 
την ισορροπία στους ισολογισμούς τους.

Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος αναμένεται να 
κορυφωθεί στο τέλος του 2009 και εντός του πρώτου μισού του 2010, πριν επιστρέφει σε 
χαμηλότερους ρυθμούς μεταβολής προς το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους. Λιγότερο ευοίωνες είναι οι προβλέψεις για την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη 
(για τα αναπτυσσόμενα κράτη των εν λόγω περιφερειών), όπου ο ρυθμός μεταβολής 
αναμένεται να είναι χαμηλότερος, αφενός γιατί η συνολική ζήτηση είχε φτάσει να 
υπερβαίνει τη δυνητική κατά την προ της κρίσης περίοδο και, αφετέρου γιατί οι 
αναπτυσσόμενες χώρες των περιφερειών αυτών εκτέθηκαν συγκριτικά περισσότερο στις 
δυσμενείς συνέπειες της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός ανάκαμψης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα είναι 
αργός, ενώ το βάθος και η ένταση της κρίσης έχει ήδη αφήσει τα σημάδια της στις 
περισσότερες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η ανεργία θα εξακολουθήσει να αυξάνεται 
τουλάχιστον μέχρι και το 2011, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος συρρίκνωσης 
συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων. Επιπλέον, η απόκλιση μεταξύ πραγματικού και 
δυνητικού προϊόντος θα παραμείνει υψηλή (4% του δυνητικού ΑΕΠ) και για το 2011, 
ενώ εξίσου ισχυρές θα είναι οι επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και στην αύξηση της 
φτώχιας (υπολογίζεται ότι η κρίση θα εξωθήσει περίπου 64 εκ. άτομα να ζουν με 
λιγότερο από $1,5 ημερησίως).

Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικές προοπτικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
περιβάλλονται από έντονη αβεβαιότητα, εφόσον πολλά θα εξαρτηθούν από το βαθμό 
ανταπόκρισης της ιδιωτικής κατανάλωσης και επένδυσης στην τρέχουσα άνοδο της 
οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της «πυροδοτήθηκε» από την έντονη 
μακροοικονομική παρέμβαση και την προσαρμογή του αποθεματικού κύκλου (δηλαδή 
από δύο παράγοντες προσωρινής φύσεως). Αν η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα είναι 
ασθενέστερη του αναμενομένου, και αν τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης αποσυρθούν 
πρόωρα και πριν η ανάκαμψη καταστεί βιώσιμη, τότε οι ρυθμοί ανάκαμψης θα δεχτούν 
ισχυρό πλήγμα. Εντούτοις, εξίσου προβληματική θα είναι και η περίπτωση της 
καθυστερημένης απόσυρσης των έκτακτων μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής, αφού για τη μεν πρώτη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της εκτόπισης του 
ιδιωτικού τομέα, για τη δε δεύτερη η εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της 
υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόσθηκε.

Ανθηση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα και δυνητικό προϊόν των 
αναπτυσσόμενων χωρών

Η έκρηξη ρευστότητας που χαρακτήρισε τα πρώτα 7 χρόνια του 21ου αιώνα 
δημιούργησε ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μία σειρά από καινοτομίες στους τρόπους 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, διαφορετικής από αυτήν της παραδοσιακής 
τραπεζικής και συμπεριλαμβανομένων σχημάτων χρηματοδότησης έξω από τους 
τραπεζικούς ισολογισμούς, έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες να αυξήσουν τους ρυθμούς 
δανειοδοτήσεων και μάλιστα μέσα σε ένα χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο χαμηλών

http://siteresources.worldbank.orq/INTGEP2010/Resources/GEP2010-Full-Report.pdf
http://siteresources.worldbank.orq/INTGEP2010/Resources/GEP2010-Full-Report.pdf
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κεφαλαιακών προδιαγραφών. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε μία ταχύτατη αύξηση 
ρευστότητας που με τη σειρά της άσκησε ισχυρές πτωτικές πιέσεις στα επιτόκια και, 
άρα, συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του κόστους κεφαλαίου. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών των διαδικασιών ήταν η σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού, η αύξηση των 
επενδύσεων και η αύξηση της συνολικής προσφοράς χωρίς την παράλληλη ανάδυση 
πληθωριστικών πιέσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατά μέσο όρο ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε 
κατά 5,5% με την ποσοστιαία μεταβολή να κυμαίνεται από 1,4% στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής μέχρι 8,1% στη Ν.Α. Ασία. Επίσης, ο λόγος 
κεφαλαίου προς ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2000-2007 ήταν κατά 10% υψηλότερος 
συγκριτικά με αυτόν που θα ίσχυε αν τα επιτόκια είχαν σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 
2002.

Από την παραπάνω αναπτυξιακή διαδικασία, εξαίρεση αποτέλεσαν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, κυρίως, γιατί οι επιπλέον 
πόροι που δημιουργήθηκαν στράφηκαν προς την κατανάλωση αντί της επένδυσης. Έτσι, 
ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9%, ενώ το αντίστοιχο μέσο 
ποσοστό για το σύνολο των αναπτυσσόμενων κρατών κυμάνθηκε στο 5,5%. Γενικότερα, 
οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών ως προς το κόστος δανεισμού 
(δεδομένου ότι για κάθε χώρα παρατηρήθηκε μείωση των επιτοκίων για την περίοδο 
2000-2007) οφείλονται σε παραμέτρους, όπως ο βαθμός ανοίγματος μίας οικονομίας, η 
ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία των θεσμο'ιν, το κατά πόσο το οικονομικό και θεσμικό 
περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη των επενδύσεων και την ποιότητα, αποτελεσματικότητα 
και επάρκεια του ρυθμιστικού πλαισίου. Οι χώρες που εμφάνισαν ικανοποιητικές 
επιδόσεις στους παραπάνω τομείς, ήταν και αυτές που κατάφεραν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό να μετατρέψουν τις αυξημένες εισροές κεφαλαίου σε άμεσες ξένες επενδύσεις 
και, άρα, σε υψηλότερο δυνητικό προϊόν.

Μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης στους χρηματοπιστωτικούς τομείς των 
αναπτυσσόμενων χωρών και προτάσεις πολιτικής

Πέραν των άμεσων και βραχυπρόθεσμων συνεπειών της κρίσης, που συνοψίζονται 
σε μία βαθειά ύφεση με έντονη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας για το 
σύνολο σχεδόν της παγκόσμιας οικονομίας, οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες θα προκόψουν 
ως προϊόν μίας σειράς ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Εξάλλου, είναι μάλλον λογική και αναμενόμενη μία 
τέτοια εξέλιξη, δεδομένου ότι η αφετηρία εκδήλωσης της κρίσης έγκειται σε ρυθμιστικές 
αποτυχίες. Σε γενικές γραμμές, οι παρεμβάσεις αυτές εκτείνονται σε πέντε κατευθύνσεις: 
(1) επέκταση και εμβάθυνση των ρυθμίσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών, (2) 
εισαγωγή κανόνων και πολιτικών προσανατολισμένων στη θωράκιση των 
αναπτυσσόμενων οικονομιών από την αστάθεια των διεθνών χρηματαγορών, (3) 
ενίσχυση εγχώριων και περιφερειακών χρηματοπιστωτικών θεσμών, (4) αύξηση της 
αποστροφής του κινδύνου και (5) μείωση του εύρους τραπεζικής διαμεσολάβησης και 
άρα συχνότερη χρήση μεθόδων παραδοσιακής τραπεζικής.

Στο σύνολό τους οι συγκεκριμένες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες προβλέπεται ότι θα 
οδηγήσουν σε μείωση της προσφοράς εγχώριας ρευστότητας και, άρα, σε αύξηση του 
κόστους του χρήματος. Αυτό με τη σειρά μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εισροής 
κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και, δεδομένου του υψηλού βαθμού
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εξάρτησης των χωρών αυτών από τα ξένα κεφάλαια, σε μείωση των εγχώριων 
επενδύσεων και του μακροπρόθεσμου δυνητικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, ως 
παράπλευρες απώλειες αναφέρονται η πτώση της απόδοσης των επενδυτικών σχεδίων, 
του ανταγωνισμού και του ρυθμού μετάδοσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ειδικότερα 
για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα 
μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα του 3,9% του ΑΕΠ των αναπτυσσόμενων κρατών σε 
2,8-3,0%, με τις συνέπειες να είναι περισσότερο δυσμενείς για περιφέρειες, όπως η 
Υποσαχάρεια Αφρική, η Ευρώπη, η Κεντρική Ασία και η Λατινική Αμερική στις οποίες 
οι άμεσες ξένες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των επενδύσεων.

Από την άλλη, η υπέρμετρη εισροή κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και 
η επακόλουθη έντονη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια, αποτελεί συχνά παράγοντα 
αποσταθεροποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η μείωση του βαθμού ολοκλήρωσης στις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίου μπορεί να αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τα 
αναπτυσσόμενα κράτη στο βαθμό που μειώνει την εξάρτηση από ξένα κεφάλαια και άρα 
την πιθανότητα εμφάνισης αποσταθεροποιητικών φαινομένων. Σύμφωνα με τη 
συλλογιστική αυτή, και με βάση το γεγονός πως ακόμα και χώρες με συνετές 
μακροοικονομικές πολιτικές και ολοκληρωμένα ρυθμιστικά πλαίσια, δεν κατάφεραν να 
προστατευτούν από την κρίση, είναι πολύ πιθανή μία στροφή πολιτικής 
προσανατολισμένης προς τη μείωση του βαθμού ανοίγματος στις διεθνείς αγορές 
κεφαλαίου. Οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, στην προσπάθειά τους να 
θωρακίσουν τις οικονομίες τους από μελλοντικούς κλυδωνισμούς στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα, είναι πιθανό να εφαρμόσουν πολιτικές αύξησης των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων και επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 
Ωστόσο, τα διδάγματα από την εφαρμογή παρόμοιων πολιτικών σε προγενέστερες 
κρίσεις αποδεικνύουν πως τέτοιου τύπου επιλογές συνοδεύονται από υψηλό κόστος, 
χωρίς παράλληλα να διασφαλίζουν και τον απαιτούμενο βαθμό αποτελεσματικότητας.

Οι πλέον αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων μελλοντικά 
εστιάζονται σε δύο κατευθύνσεις πολιτικής. Η μία υπαγορεύει την ενίσχυση και 
βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών θεσμών και του τρόπου λειτουργίας του 
συστήματος η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερη αξιοποίηση 
των ξένων κεφαλαίων, καθώς θα συμβάλει στην τόνωση του τραπεζικού ανταγωνισμού 
και στον επιμερισμό του κινδύνου. Η δεύτερη έγκειται στην προώθηση περιφερειακών 
μορφών ολοκλήρωσης, ειδικότερα για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος, προκειμένου να 
επιτευχθεί η μείωση του κόστους χρήματος μέσω μείωσης των επιτοκίων και η 
εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Τέλος, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι 
προτιμότερη η επιδίωξη συνεργασιών με ανεπτυγμένα κράτη παρά μεταξύ τους, 
δεδομένου του ελλιπούς θεσμικού πλαισίου και των εξαιρετικά περιορισμένων 
ευκαιριών για μετάδοση τεχνογνωσίας.
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ΒΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σούλτου Κλεάνθη, «Η αμφιλεγόμενη πολιτική της Γερμανίας», 09/04/2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για μια ακόμη φορά, περνάει κρίση. Αρνητικό στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι, πέρα από την παγκόσμια οικονομική κρίση η 
οποία πλήττει το σύνολο της παγκόσμια οικονομίας, η ΕΕ περνάει κρίση πολιτική, κρίση 
ταυτότητας. Για πολλοστή φορά, στο σχεδόν μισό αιώνα ύπαρξης των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων, η έλλειψη κοινών οραμάτων και κατευθύνσεων διχάζει την Ευρώπη. Αυτό 
που είναι πιο ανησυχητικό ωστόσο, είναι ότι ένα από τα κράτη που πιο πολύ κινήθηκαν 
προς την «ευρωπαϊκή» προοπτική, δείχνει δείγματα υπαναχώρησης και εσωστρέφειας σε 
μια περίοδο παραπάνω από κρίσιμη για το κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Ο λόγος 
φυσικά για τη Γερμανία.

Ας ξεκινήσουμε με το παράδειγμα των ενστάσεων για την ελληνική κρίση. Οι 
αντιδράσεις της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας για την κρίση στην Ελλάδα, πριν από τη 
σύνοδο κορυφής της 25ης Μαρτίου, απείχε πολύ από το να χαρακτηριστεί «ευρωπαϊκή». 
Οι έντονες αντιρρήσεις της καγκελαρίου Μέρκελ στο σχέδιο πιθανής «διάσωσης» της 
Ελλάδας προκαλεί έντονους προβληματισμούς ως προς το ποιο μέλλον οραματίζεται η 
Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάμειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
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(ΔΝΤ) ήταν το ζητούμενο για τους γερμανούς, πράγμα που διαταράσσει την συνέχεια 
των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και την πλήρη ανεξαρτησία τους σε σχέση με τη 
δικαιοδοσία τους στα κράτη μέλη. Είναι σαφές ότι αυτή η άρνηση για αποκλειστική 
ευθύνη της ΕΕ στο ελληνικό ζήτημα συνδέεται με τη σύγκρουση με τους κανόνες της 
Συνθήκης της Λισαβόνας αλλά και με τους συνταγματικούς κανόνες του ίδιου του 
γερμανικού κοάτου<;(\νι\Γνν.6ΐιο58βι·ν6ΐ'.<:οπι, 25/03/2010), οι οποίοι δεν προβλέπουν 
χρηματικές παροχές σε κάποιο κράτος παρά μόνο σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή 
έκτατης ανάγκης. Παρόλα αυτά, η τόσο σκληρή στάση της γερμανικής ηγεσίας δε φέρνει 
αποτελέσματα τα οποία να ευνοούν το σύνολο των ευρωπαίων.

Οι βλέψεις της Γερμανίας γίνονται ακόμα πιο σκοτεινές, αν ανατρέξουμε σε 
δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Β. Σόιμπλε στις αρχές Μαρτίου, ο οποίος δε 
δίστασε να προτείνει την έξοδο από την ευρωζώνη κρατών που επανειλημμένα δε 
σέβονται τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Η γερμανική αυστηρότητα ωστόσο 
δεν εξαντλείται στην ελληνική περίπτωση. Η Γερμανία πρωτοστατεί σε ένα αγώνα 
ματαίωσης των φιλοδοξιών της Τουρκίας για πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Πριν την επίσκεψη 
στην Άγκυρα της κ. Μέρκελ την 29η Μαρτίου, δεν παρατηρήθηκε καμία πρόοδος στο 
διπλωματικό επίπεδο. Αλλά και μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν υποτυπώδη μόνο 
βήματα για συμβιβασμό (κυρίως σε αιτήματα του κ. Ερντογάν σε θέματα που αφορούν 
τα 3 εκατομμύρια Τούρκους στη Γερμανία). Η πάγια όμως επιθυμία της Γερμανίας είναι 
η διατήρηση μιας θέσης προνομιούχου εταίρου για την Τουρκία, παρά τη διαφορετική 
άποψη σημαντικών οικονομικών παραγόντων που αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία είναι 
από τους επικερδέστερους εξωτερικούς εμπορικούς συμμάχους για τη χώρα 
(www.euobserver.com, 30/03/2010).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τη στάση της Γερμανίας και με στόχο την 
ισορροπία στην Ευρωζώνη, την πιέζει για ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης, 
γνωρίζοντας πως η τελευταία έχει χρόνια εμπορικά πλεονάσματα σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ (www.euobserver.com, 01/04/2010). Αυτό που καλείται 
να πραγματοποιήσει τώρα η Γερμανία δεν είναι η μείωση της ποιότητας και 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της για να αγγίξει το επίπεδο των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών προϊόντων. Με κύριο μοχλό πίεσης την γαλλίδα Υπουργό Οικονομικών Κ. 
Λαγκάρντ, η Γερμανία καλείται, όντας η χώρα με το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευρώπη, να 
συνεισφέρει ώστε να υπάρξει σύγκλιση στα κράτη της ευρωζώνης (www.euractiv.com, 
30/03/2010).

Είναι λοιπόν η κατάλληλη συγκυρία, για να κρατήσει η Γ ερμανία μια σταθερή 
στάση στα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και κυρίως να κατανοήσει πως με 
ανίσχυρους εταίρους στην ήπειρό της καθίσταται και η ίδια πιο αδύναμη. Κι αυτό γιατί η 
παγκόσμια οικονομία συνδέεται σε τέτοιο επίπεδο, που είναι απίθανο να επιβιώσει μόνο 
του ένα κράτος, ακόμα και του βεληνεκούς του γερμανικού.

*Τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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